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Miesto realizácie projektu:

Nitrianska 99, 920 01 Hlohovec

Názov projektu:

Zavedenie inovatívnej technológie ANDACO, s.r.o.
Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy prostredníctvom inovatívnej

technológie zabezpečujúcej výrobu kvasenej kapusty.
Špecifické ciele:

Z abezpečenie novej technológie pre zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej
výroby kvasenej kapusty.
Zvýšenie zamestnaneckej základne vo firme pre zabezpečenie výroby
kvasenej kapusty.
Východiskový stav:

Stručný opis projektu:

Spoločnosť ANDACO, s.r.o. pôsobí na trhu 14 rokov. Hlavným výrobným programom
je výroba kvasenej kapusty, ktorá vzniká spracovaním hlávkovej kapusty procesom
kvasenia v anaeróbnych podmienkach. Záujem trhu o naše produkty je stabilne rastúci.
Schválenou politikou bezpečnosti potravín zvyšujeme kvalitu produkcie, produktivitu
práce, konkurencieschopnosť svojich výrobkov a tiež ochranu životného prostredia.
Máme dobré a dlhodobé vzťahy so stabilnými odberateľmi do hlavných obchodných
reťazcov na Slovensku. Na spracovanie suroviny hlávkovej kapusty používame
technológie a materiály, ktoré zachovávajú v produkte vysoký obsah nutričných látok,
vitamínov a stopových prvkov. Kvasenú kapustu distribuujeme konečným
spotrebiteľom v 0,5 kg a v 1 kg baleniach. Technológia, ktorú v súčasnosti využívame
na výrobu kvasenej kapusty je v súčasnosti zastaraná, čoraz viac vyžaduje údržbu, čo
zvyšuje naše prevádzkové náklady, preto je nevyhnutná jej inovácia, tak aby
podporovala všetky dôležité funkcie v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov. V
súčasnosti zamestnávame 29 zamestnancov na trvalý pracovný pomer z toho 9 žien a
20 mužov.
Stav po realizácii projektu:
Zrealizovaním projektu sprevádzkujeme vo firme ANDACO, s.r.o. moderný stroj s inovatívnou
technológiou, ktorý bude navyše podporovať dôležitú funkciu kontroly obsahu kovov v kvasenej
kapuste. Naďalej zabezpečí zachovanie vysokého obsahu jej nutričných látok, vitamínov a
stopových prvkov a navyše táto technológia zvýši kvalitu a ochranu zdravia spotrebiteľov.
Ponúkneme kvalitnú a výživovo hodnotnú kvasenú kapustu, ktorá bude aj vzhľadom na vysoký
obsah vitamínu C výborným doplnkom racionálnej výživy pre všetky vekové skupiny
obyvateľstva. Projektom zmodernizujeme technologický park v našej firme, vytvoríme reálne 3
nové pracovné miesta, upevníme si obchodné vzťahy s odberateľmi v dôsledku zvýšenej kvality
hotového výrobku pripraveného k bezpečnej distribúcii konečnému spotrebiteľovi. Uvedené
bude mať za následok zvýšenie obratu firmy a pridanej hodnoty, ktorá súvisí s vyššou kvalitou
zabezpečenou moderným strojom. Projektom zároveň prispejeme k zníženiu miery
nezamestnanosti v danom regióne.
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Výška poskytnutého
príspevku:
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Z dôvodu ešte prebiehajúceho procesu VO sme požiadali o posunutie celé projektu a
projekt sa začne realizovať od 01/2015.
Fotodokumentácia alebo
vizualizácia realizácie aktivít
výsledkov projektu (uvedené
musí byť pravidelne
aktualizované).

