Názov projektu:

ZÁSADNÉ INOVOVANIE PROCESOV VO FIRME
FOL-KONTAKT, S.R.O.
Kod projektu: 313012C657
Operačný program Výskum a inovácie
Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v
priemysle a službách
Celková dĺžka realizácie projektu: 9 mesiacov
Zazmluvnená výška NFP: 1 574 908,50 €
Miestom realizácie projektu: Dlhá 85, 010 09 Žilina
Hlavný cieľ projektu:
Cieľom predkladaného projektu je zásadnou inováciou výrobných procesov,
inováciou produktu a organizačnou inováciou prispieť k ďalšiemu rozvoju
konkurencieschopnosti spoločnosti, upevneniu postavenia na Slovenskom
trhu a k rozvoju expanzie na svetové trhy.
Čiastkové ciele na dosiahnutie hlavného cieľa projektu:
• inováciou výrobného procesu prispieť k zvýšeniu ochrany životného
prostredia
• pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k vysoko presnej a
efektívnej výrobe s minimálnym odpadom a zvýšenou pridanou hodnotou
výrobného procesu
• zavedením inovatívnych technológií znížiť priemerné náklady na jednotku
produkcie
• zabezpečiť podmienky pre ďalšiu tvorbu nových pracovných miest v
spoločnosti.

Prostredníctvom čiastkových
merateľné ukazovatele:
•
•
•
•
•
•
•

cieľov

spoločnosť

dosiahne nasledovné

Počet inovovaných procesov - 5
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú
pre firmu nové - 1
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú
pre trh nové - 1
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové - 1
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové - 1
Počet organizačných inovácií – 1
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 7 nových pracovných
miest

Hlavná aktivita projektu bola určená ako “Ostatné inovačné opatrenia” a jej
výsledkom bude:
- inovácia 5 výrobných procesov
•
•
•
•
•

proces výroby fólií,
proces potlače fólií,
proces dierovania fólií,
proces prevíjania fólií,
proces recyklácie odpadu z výroby,

- inovovácia 1 produktu - Ypsilonové vrecia,
- 1 organizačná inovácia.
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