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Miesto realizácie projektu:

Sládkovičova 5126, Ružomberok

Názov projektu:

Zavedenie inovatívnej technológie v chránenej dielni

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Ľupčianka, s.r.o. zavedením
inovatívnych a vyspelých technológií.
Špecifické ciele:
 Nákup 2 inovatívnych technologických zariadení na výrobu papierových výrobkov
 Vytvorenie 2 pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania

Stručný opis projektu:

Východiskový stav:
Ľupčianka, s.r.o. sa zameriava na separáciu a nakladanie s komunálnym odpadom rôzneho
druhu. Oblasťou pôsobenia spoločnosti je región Žilinského kraja, najmä spádová oblasť Liptova,
v ktorej má spoločnosť prevádzku. Súčasne, v rámci rozšírenia produktového cyklu, zriadila
spoločnosť chránenú dielňu, ktorá sa zaoberá výrobou produktov z papiera. Pri výrobe v značnej
miere využíva recyklovaný materiál. Súčasná technológia v chránenej dielni v spoločnosti
Ľupčianka, s.r.o však nepostačuje uspokojovať rastúce požiadavky zákazníkov. Kapacita a
ponuka služieb a výrobkov chránenej dielne kvôli neustále sa zvyšujúcemu dopytu po
recyklovaných výrobkoch stále nie je dostačujúca. Z tohto dôvodu spoločnosť uvažuje o
modernizácii a rozšírení výroby.
Stav po realizácii projektu:
Nákupom novej technológie dosiahne spoločnosť rozšírenie výroby produktov z papiera,
zavedenie nových výrobkov, výrazné zvýšenie efektivity výroby, ako aj diverzifikáciu výrobnej
činnosti. Realizáciou projektu sa dosiahne:
-

zavedenie 2 inovovaných výrobných postupov;
vytvorenie 2 nových pracovných miest v chránenej dielni, z toho 1 pre znevýhodnené skupiny;
vytvorenie 1 nového pracovného miesta pre ženu;
vytvorenie 1 nového pracovného miesta pre muža;
nákup 2 nových inovatívnych technológii;
zvýšenie objemu tržieb na 3 041 983,00 EUR v roku 2020;
nárast pridanej hodnoty na 612 547,00 EUR v roku 2020.
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