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Spoloč nosť MÁNYA, spol. s r.o.
realizuje projekt s podporou PRV 2014-2020
(viac tu... )
Názov projektu:

Zvýšenie efektívnosti spracovateľského procesu a kvality produktov prostredníctvom
obstarania inovatívnych technológií a energetických úspor

Program:

PRV 2014 -2020

Opatrenie:

4.2 – Podpora pre investície na spracovanie, uvádzanie na trh a/alebo vývoj
poľnohospodárskych výrobkov

Oblasť:

5.B – Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín

Popis projektu:
Zámerom spoločnosti je zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, ktoré je možné dosiahnuť efektívne práve realizáciou
projektu.
Predmetom projektu je spojenie možnosti využiť existujúce vlastné aktíva k premiestneniu prevádzok na jedno miesto,
dosiahnutie významných úspor nákladov (energie, údržba, nákup surovín, atď...) a vybavenie výroby novými
inovatívnymi technológiami (2 baličky, 1 miešačka), ktoré dokážu výrazne zvýšiť objem produkcie (strukoviny, olejniny)
ako aj jej kvalitu.
Proces spracovania a balenia strukovín a olejnín bude možné následne certifikovať certifikátmi kvality, uznávanými
obchodnými reťazcami a produkciu následne umiestniť na pulty reťazcov ako aj na miestny trh prostredníctvom
novovybudovanej predajne v obci Svodín.
Komplementárnymi výstupmi realizovaného projektu bude 13 novovytvorených pracovných miest, zníženie
nezamestnanosti v regióne, zvýšená spotreba strukovín obyvateľstvom, zvýšenie objemu produkcie domácich
dodávateľov strukovín a olejnín a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov. Realizovaný projekt nemá negatívny
vplyv na životné prostredie.
Projekt pozostáva z nasledovných hlavných aktivít:
1. Rekonštrukcia haly bývalý klimatizovaný sklad zeleniny a ovocia
2. Obstaranie technológií dve baliace zariadenia a jeden miešacie zariadenie
3. Výstavba obchodu podniková predajňa
Z časového hľadiska bude projekt realizovaný tak, že ako prvá sa začne výstavba podnikovej predajne, po ukončení
zisťovacieho konania bude zahájená rekonštrukcia haly a nakoniec obstarané technológie, ktoré budú uvedené do
prevádzky tak, aby projekt bol úspešne ukončený a finančne vysporiadaný na konci roka 2018.
Ciele projektu:
Hlavný cieľ projektu:
- Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MÁNYA,
spracovateľského procesu poľnohospodárskych produktov.

spol.

s r.o.

prostredníctvom

Špecifické ciele projektu:
- Zvýšenie kvality a objemu produkcie prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií
- Získanie certifikátov kvality pre zvýšenie odbytu prostredníctvom obchodných reťazcov
- Zníženie spotreby energií v spracovateľskom procese
- Rozšírenie odbytových miest pre vlastné produkty spracovania
- Vytvorenie pracovných príležitostí pre miestnych obyvateľov

zefektívnenia

