„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

Miesto realizácie projektu:

Jesenského 4703, 960 01 Zvolen

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením inovatívnej a vyspelej
technológie.
Cieľ projektu (výsledky projektu):

Z výšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením inovatívnej a vyspelej
technológie.
Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. Zavedenie inovatívnej technológie do výroby za účelom zvýšenia prosperity
spoločnosti a pozitívneho vplyvu na ŽP
2. Vytvorenie 1 nového pracovného miesta a tým zvýšenie sociálnej úlohy
spoločnosti Xepap, spol. s r.o.
Východiskový stav:

Stručný opis projektu:

Spoločnosť Xepap, spol. s r.o. vznikla v roku 1995 a v súčasnosti je stabilnou a
postupne sa rozvíjajúcou výrobnoobchodnou spoločnosťou, zamestnáva 47 ľudí,
venuje sa hlavne obchodnej činnosti (veľkoobchod s kancelárskymi potrebami,
papierom) a výrobe tabelačného papiera. Žiadateľ je vlastníkom pozemkov, skladových
priestorov, administratívnej budovy a haly na spracovanie (376m2), kde sú umiestnené
technológie na polygrafickú výrobu, a to: tabelačné stroje, rezačka, baliace stroje a
tabelačný tlačiarensky stroj. Spoločnosť má stálych odberateľov, ale vzhľadom na
existujúci výrobný program spoločnosti ako je výroba tabelačného papiera, bolo
potrebné niektoré polygrafické výrobky vytvárať na produkčných tlačiarenských
digitálnych strojoch, čo sa rieši prostredníctvom kooperačných firiem.
Stav po realizácii projektu:

Projekt umožnil výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou, konkurencieschopnejší
podnik pozitívne ovplyvnil výkonnosť Banskobystrického SK. Okrem ekonomického
prínosu pre žiadateľa v podobe nárastu pridanej hodnoty na 900tis.EUR a nárastu
tržieb 150tis. EUR do 3 rokov po ukončení projektu, projekt predstavuje sociálny prínos
pre región v podobe 1 novovytvoreného prac. miesta. Predpokladom štartu inovácie
výroby bolo obstaranie inovatívnej technológie na realizáciu polygrafickej výroby farebný a čiernobiely hárkový produkčný tlačový stroj. Technológia umožnila
spoločnosti zvýšenie odbytu produkcie a zlepšenie postavenia na trhu. S rastom
odbytu očakáva žiadateľ nárast tržieb, efektivitu výroby a pridanej hodnoty spoločnosti.
Názov a sídlo prijímateľa:
Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
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Logo operačného programu:

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
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