„Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast schválilo poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre spoločnosť TICHELMANN SK s.r.o. na
realizáciu projektu s názvom “Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti R.M.BAL - TICHELMANN, s.r.o.”
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti spoločnosti TICHELMANN SK s.r.o. prostredníctvom
zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií.
Špecifické ciele projektu boli:
 Zvýšenie výrobných kapacít spoločnosti prostredníctvom transferu vyspelých technológií - tento špecifický cieľ bol dosiahnutý
prostredníctvom transferu inovatívnej výrobnej technológie – automatického stroja na prevíjanie stretch fólie, čo umožnilo vyššiu automatizáciu
činnosti a zvýšenie kapacity výroby spoločnosti
 Vytvorenie nového trvalo udržateľného pracovného miesta v spoločnosti – vďaka transferu technológií došlo k vytvoreniu 1 nového
pracovného miesta pre mladého nezamestnaného občana vo veku 15-29 rokov
 Zníženie energetickej náročnosti výroby a jej ekologizácia - predmetom projektu bola technológia so zlepšenými energetickými
parametrami
 Zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty - výsledkom aktivít projektu bolo z pohľadu finančných ukazovateľov spoločnosti zvýšenie pridanej
hodnoty činnosti spoločnosti a zvýšenie tržieb
Východiskový stav: Technologické vybavenie spoločnosti neumožňovalo realizáciu výrobkov v požadovanom množstve, efektivite a flexibilite. Časť
výrobných zariadení bola zastaraná a nedosahovala štandardy a parametre súčasnej generácie strojných zariadení

Stav po realizácii projektu: Spoločnosť má po ukončení realizácie aktivít projektu k dispozícii 2 moderné výrobné technológie,
automatické stroje na prevíjanie stretch fólie, ktoré jej umožňujú zvýšiť kapacitu výroby z predošlých 130 ton na súčasných približne 200
ton mesačne, čím sa zvýšila jej výrobná kapacita a posilnila jej konkurencieschopnosť na trhu. Realizácia projektu umožnila spoločnosti
zefektívniť a rozšíriť výrobu. Hlavným prínosom projektu je jeho inovatívnosť, ktorá je charakterizovaná inovovaným výrobným postupom
umožňujúcim automatické spracovanie veľkorozmerných rolí

Výška poskytnutého príspevku: 58 800,00 EUR. Začiatok realizácie projektu: 9.3.2015, ukončenie realizácie projektu: 31.7.2015. Názov a
sídlo prijímateľa: TICHELMANN SK s.r.o., Ferienčíkova 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, miesto realizácie projektu: Bratislavská cesta 1,
Cífer
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