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„Investícia do Vašej budúcnosti“
Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie
Názov projektu:
Kód projektu:
Miesto realizácie:

Inovácia technológií vo výrobnom procese vo fy.FOL-KONTAKT, s.r.o.

Názov prijímateľa:
Sídlo prijímateľa:

FOL-KONTAKT, s.r.o.
Dlhá 85, 010 09 Žilina

Riadiaci orgán:
v zastúpení

Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Číslo výzvy:
Operačný program:
Prioritná os 1:
Opatrenie 1.1:

KaHR-111SP-0801
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Inovácie a technologické transfery

Spolufinancovaný:

Európsky fond regionálneho rozvoja

25110120023
Dlhá 85, 010 09 Žilina

Celkové oprávnené výdavky:
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok:
Začatie projektu:
Ukončenie projektu:

3 275 802,50 €
1 637 301,25 €

25.02.2009
28.04.2012

Hlavné aktivity projektu:
Aktivita 1 Nákup a montáž konštrukčných prvkov pre osadenie extrudérov
Aktivita 2 Nákup, montáž a uvedenie do prevádzky 2 ks extrudérov
Aktivita 3 Nákup, montáž a uvedenie do prevádzky flexografickej potlačovacej linky
Aktivita 4 Nákup, montáž a uvedenie do prevádzky spaľovne k flexografickej potlačovacej linke
Aktivita 7 Nákup, montáž dvoch konfekčných strojov a ich uvedenie do prevádzky

V rámci projektu s názvom Inovácia technológií vo výrobnom procese vo fy. FOL-KONTAKT, s.r.o. boli
postupne od roku 2009 do roku 2012 obstarané nasledúce technológie:
1. Koextruzná linka na výrobu obalových fólií MACCHI vybavená 2 extrudérmi a plne
automatickou navíjačkou
2. Flexografický stojanový stroj CONCEPT
3. Spaľovňa RELOX k flexografickej potlačovacej linke
4. Konfekčný stroj Mac Tec – zvárací stroj cievka
5. Konfekčný stroj Mac Tec – pozemná švová zváračka
Prínosy realizácie:
 vytvorenie 8 nových pracovných miest počas udržateľnosti projektu prispieva k znižovaniu
nezamestnanosti a tvorbe sociálnych istôt pre zamestnancov
 zavedenie inovatívnych výrobných technológií a postupov pre rozšírenie a diverzifikovanie
výrobného programu spoločnosti pre rast konkurencieschopnosti a stability spoločnosti na
trhu
 investície do modernej výrobnej technológie bez dopadov na životné prostredie a
vytvárania environmentálnych zátǎ ží
Ciele:
Hlavný cieľ projektu:
“Rast konkurencieschopnosti výroby obalových materiálov nákupom technológií na ich
výrobu a spracovanie a znížením materiálovej a energetickej náročnosti”
Špecifické ciele projektu:
“Zefektívnenie výroby nákupom vyspelej technológie na vyfukovanie fólií. Dosiahnutie zníženia
níákladov na jednotku objemu výrobkov.”
“Zníženie nákladov pri finalizácií výroby, zvýšenie kvality a zníženie miery odpadovasti
nákupom modernej potalčovacej linky.”
“Likvidácia nebezpečných emisií z potlačovacej linky prevádzkovaním spaľovacej linky.
“Vytvorenie uzavretého výrobného cyklu. Odpad z výroby bude opätovne použitý po
spracovaní modernou recyklačnou linkou.“
“Predĺženie skladovateľnosti výrobkov a zlepšenie kvality obalu použitím paletizačného vreca
zmršteného v paletizačnej linke.“
“Zníženie množstva nepodarkov a nákladov na prepracovanie polotovarov na vrecia zavedením
vysokovýkonných automatických konfekčných liniek.“
“Zlacnenie manipulácie so surovinou a odstránenie odpadu vylúčením vriec ako prepravného
obalu granulátu jeho uskladnením vo veľkokapacitných silách.”

