Prijímateľ: Tatranská sladovňa, s.r.o.

Projekt

PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZOVANÁ LINKA
NA VÝROBU KŔMNYCH PELIET Z DRUHOTNÝCH
SUROVÍN VZNIKAJÚCICH VO VÝROBE SLADU
je spoluﬁnancovaný Európskou úniou.

Cieľ projektu: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

Popis cieľa projektu.

Spoločnosť Tatranská sladovňa, s.r.o. plánuje v rámci projektu diverzifikovať výrobu vo svojej existujúcej prevádzkarni na výrobu nového produktu, ktorý doteraz spoločnosť nebola schopná vyrábať.
Spoločnosť plánuje obstarať a uviesť do prevádzky Priemyselnú automatizovanú linku na výrobu kŕmnych peliet z druhotných surovín vznikajúcich vo výrobe sladu. Cieľom projektu je zvýšiť
technologickú úroveň žiadateľa prostredníctvom inovačných aktivít a dosiahnuť inováciu produktu. Nový produkt, kŕmne peletky pre hospodárske zvieratá s vysokou výživovou hodnotou vyrobené zo
sladového kvetu, sú pre firmu nové, nakoľko vzhľadom na absenciu technológií ich spoločnosť nie je schopná v súčasnosti vyrábať. Realizáciou projektu dôjde k podpore v doméne RIS3 SK Zdravé
potraviny a životné prostredie, nakoľko po realizácii projektu bude spoločnosť pôsobiť v rámci dodávateľsko – odberateľského reťazca živočíšnej výroby v poľnohospodárstve, ako aj z dôvodu, že nové
technológie umožnia spracovanie rastlinných surovín, ktoré vznikajú pri výrobe jačmenného sladu. Nové automatizované technológie spracovania rastlinných surovín umožnia zhodnotenie širokého
spektra druhotných rastlinných surovín a využitie ich výživových potenciálov v živočíšnej produkcii. Realizáciou projektu spoločnosť obslúži pre ňu nové trhy, dôjde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty,
čím sa dosiahne zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. Projekt bude realizovaný vo vlastnej prevádzke prijímateľa na adrese Tatranská sladovňa, s.r.o., Murgašova 4021, Poprad 058 80, parcelné
číslo1501/32 evidovaná na LV číslo 2880 a 6546. Miesto realizácie je plne pripravené na realizáciu projektu. Merateľnými ukazovateľmi budú pre firmu:
• Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (kód P0284) – 1
• Počet inovovaných procesov (kód P0760) – 1
• Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové (kód P0512) – 1
• Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové (kód P0288) – 1

Nenávratný ﬁnančný príspevok: 1 258 564 €
Sídlo prijímateľa: Murgašova 1 Poprad 058 80
Miesto realizácie projektu: Murgašova súpisné číslo 4021,
Poprad 058 80, parcelné číslo 1501/32

Riadiaci orgán:

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“
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