Schválená ŽoNFP – Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením novej
technológie
Identifikácia žiadateľa

ALMUS spol. s r.o.
Stratégia rozvoja územia OZ Žiar/ Zvýšenie
Názov stratégie CLLD / Názov
konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením novej
projektu
technológie
Integrovaný regionálny operačný program
- investičná priorita 5.1 Záväzné investície v rámci
stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Operačný program
- špecifický cieľ IROP 5.1.1 Zvýšenie
zamestnanosti na miestnej úrovni podporou
podnikania a inovácií
- aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií
Kód výzvy
IROP-CLLD-P977-511-001
Kód žiadosti o príspevok
IROP-CLLD-P977-511-001-001
Spoločnosť ALMUS, spol. s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1997
Popis projektu
pôvodne bola jej hlavná činnosť zameraná na výrobu
a veľkoobchodnú činnosť v oblasti chovateľských potrieb.
Postupný vstup veľkoobchodných reťazcov na trh a zavádzanie
nových technológií napr. vznik e-shopov prispeli k tomu, že sa
spoločnosť začala preorientovávať a činnosť diverzifikovala.
Na základe vlastných skúseností a dopytu zákazníkov
spoločnosť zistila nedostatok produktov z drevnej hmoty.
Podnikanie v oblasti spracovania drevnej hmoty je v regióne
málo rozvinuté a spoločnosť to vníma ako príležitosť na
zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu a to zavedením
spracovania drevnej suroviny na ďalšie použitie. Biologický
odpad, ktorý vzniká napr. pri ťažbe dreva je prirodzeným
zdrojom suroviny vhodnej na výrobu drevených peliet.
Vzhľadom k tomu, že územie nie je plynofikované, resp. veľa
domácností sa od tohto zdroja odpája z dôvodu vyšších cien,
vzniká u tejto skupiny obyvateľstva potreba riešenia
vykurovania. V súčasnom období sa v území potenciál
prírodných zdrojov v tomto smere nevyužíva. Vplyv na dopyt
obyvateľov po nových zdrojoch vykurovania má aj skutočnosť,
že sa jedná o územie, v ktorom prebieha útlm ťažby uhlia, od
ktorého bola väčšina domácností závislá.
Zavedením novej technológie bude zabezpečené rozšírenie
portfólia odberateľov – zákazníkov. Pre podnik vznikne
priestor na vytvorenie pracovného miesta, ako aj jeho ďalší
rozvoj. Realizácia aktivít projektu má pozitívny dopad aj na
životné prostredie. Technologickým procesom sa z drevného
odpadu stane kvalitný produkt – peleta.
Drevené pelety budú vyrábané z kvalitnej drevnej suroviny
špeciálnou technológiou, ktorá im dodá stabilitu, homogenitu
a vysokú trvácnosť. Jedná sa o ekologický a progresívny
spôsob zhutňovania podrvenej drevnej hmoty.
Z ekonomického hľadiska spoločnosť upevní svoje postavenie
na trhu, rozšíri svoje trhové pôsobenie a v konečnom dôsledku

sa stane prosperujúcou spoločnosťou s moderným materiálnotechnickým vybavením a personálnym zabezpečením.
Je nutné uviesť, že bez finančnej podpory, o ktorú sa žiadateľ v
tomto projekte uchádzal, by nebolo možné produkovať daný
produkt - pelety. Zároveň by nevznikli podmienky na
vytvorenie pracovného miesta v objeme 1FTE.

Ciele projektu
Merateľné ukazovatele
projektu
Výška príspevku:

Cieľom projektu je podporiť rozvoj podnikania
prostredníctvom výroby a uvedenia nedostatkového
výrobku
na
trh,
čo
prispeje
k
zvýšeniu
konkurencieschopnosti podniku.
A103-Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 1
A101-Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové – 1
A104-Počet vytvorených pracovných miest – 1
37 730,00€ celkové oprávnené výdavky

