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Názov projektu:  Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín 
Kód projektu v ITMS2014+: 313031I340 
Kód Výzvy:   OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 
 

Číslo zmluvy:   VaI/DP/2016/3.1.1-03/L832 
Miesto realizácie projektu: Komárno 
Výška poskytnutého NFP: 197 333,80 EUR 
 

Stručný opis projektu: 
Predkladaný projekt je zameraný na výrobu poctivých potravinových výrobkov pomocou smart prevádzky 
zariadenia na výrobu a donášku potravín. Užšia špecifikácia predmetu činnosti spoločnosti APN s. r. o. je výroba 
potravín, konkrétne hotových potravín a polotovarov, ktoré plánuje spoločnosť vyrábať. Produktom budú najmä 
nasledovné balené hotové potravny: 

• Mäsité jedlá v delení na kuracie, hovädzie, morčacie a iné druhy 
• Vegetariánske jedlá 
• Veganské jedlá 
• Jedlá s obsahom bio surovín 
• Diétne jedná 
• Filtrovanie podľa príloh (zelenina, zemiaky, ryža, hranolky atď 

 

Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je „Začatie a rozvoj podnikania MSP“. 
 

Ciele projektu: 
Strategickým cieľom projektu je začatie a rozvoj podnikania spoločnosti APN s.r.o. Výsledky plnenia tohto 
strategického cieľa sa premietnu do rastu nasledovných merateľných veličín: úroveň tržieb, pridaná hodnota, 
počet pracovných miest, počet technologických inovácii vo firme. 
 
Špecifické ciele (výsledky projektu): 
Za účelom dosiahnutia vyššie uvedeného strategického cieľa projektu a jednotlivých výsledkov projektu, si 
spoločnosť vytýčila nasledovné špecifické ciele: 
• Vytvorenie konkurencieschopnej spoločnosti - inovatívne technologické zariadenie a softvér zabezpečí 

kvalitnú, efektívnu a rýchlu produkciu, čím sa spoločnosť stane konkurencieschopnou. 
• Rast tržieb a pridanej hodnoty - inovovaním výrobnej technológie sa budú vyrábať kvalitné výrobky. Tržba 

zabezpečí návratnosť investícií, čím sa zabezpečí efektívnosť aj hospodárnosť využitia NFP 
• Vytvorenie nových pracovných miest – žiadateľ má v pláne vytvoriť 3 nové pracovné miesta 
• Zavedenie výrobkov a inovatívnych technológií do výroby – žiadateľ pomocou inovatívnej technológie dokáže 

vyrábať výrobky, ktoré sú kvalitné a včas vyprodukované pre zákazníka v požadovanej forme, kvalite a cene. 
 

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“ 


