„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

Investícia do Vašej budúcnosti

Miesto realizácie projektu:

Názov projektu:

MENERT spol. s r.o., Divízia strojárstva, Puškinova 1504/13, Galanta

„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MENERT spol. s r.o.
prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií do výroby“
Cieľ projektu (výsledky projektu):
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku MENERT spol. s r.o.
prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií do výroby

Špecifické ciele (výsledky projektu):
1.

Zavedenie inovatívnej technológie do výroby za účelom zvýšenia prosperity
spoločnosti a pozitívneho vplyvu na ŽP

2.

Vytvorenie dvoch nových pracovných miest a tým zvýšenie sociálnej úlohy
spoločnosti MENERT spol. s r.o.

Špecifické ciele, ako pozitívne dopady predkladaného projektu boli naplnené
prostredníctvom podpory inovačných aktivít v spoločnosti MENERT spol. s r.o. a
zabezpečením technologických transferov v spoločnosti. Inovačným prínosom pre
spoloćnosť boli inovované 3 výrobné postupy, pretože tieto predstavujú dokonalejšiu
výrobu kontajnerov, významné zmeny špecifických techník, efektívnosť a
pružnosť výrobnej činnosti a tiež zníženie ohrozenia životného prostredia.
Aktivity projektu:
Stručný opis projektu:

1.

Obstaranie trieskového obrábacieho centra

2.

Obstaranie plazmy – páliaceho stroja

3. Obstaranie ohraňovacieho lisu
Východiskový stav:
Neustále sa zvyšujúci tlak na rast konkurencieschopnosti bol pre spoločnosť hlavným dôvodom
pre implementáciu najmodernejších poznatkov vedy ako aj najnovších technológií, s dôrazom na
rast pridanej hodnoty produkcie, minimalizáciu celkovej ceny výroby s cieľom zvyšovania
konkurencieschopnosti. Aktivity projektu umožnili naplnenie hlavného aj špecifických cieľov
projektu, tzn. zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa a rast jeho pridanej hodnoty.
Stav po realizácii projektu:
Priamym výstupom projektu, MENERT spol. s r.o. uviedol do prevádzky inovatívnu
technológia trieskového obrábacieho centra, plazmy - páliaceho stroja a ohraňovacieho lisu. Pre
spoločnosť, ako producenta inovatívneho produktu implementácia priviedla k
rýchlemu
napĺňaniu rôznorodejších požiadaviek odberateľov a flexibilnejšiemu reagovaniu na podmienky
trhu.
Realizácia projektu prinesla
spoločnosti aj zlepšenie ekonomických ukazovateľov
podnikateľskej činnosti. Ide o nárast pridanej hodnoty a nárast tržieb .

Realizáciou projektu sa prispelo k rozvoju spoločnosti z technologického a finančného
hľadiska a presadeniu sa na medzinárodných trhoch s dopadom na rozvoj Nitrianskeho a
a Trnavského regiónu.

Názov a sídlo prijímateľa:
MENERT spol. s r.o. Hlboká 3, Šaľa
Dátum začatia realizácie
projektu:

Apríl 2015

Dátum skončenie realizácie
projektu:

September 2015

Logo operačného programu:

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky
riadiaceho orgánu a daného
operačného programu:

www.economy.gov.sk

Výška poskytnutého
príspevku:

185 700,00 €
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