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Miesto realizácie projektu:

č. 901, Lisková

Názov projektu:

Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti OZO - RECYCLING, s.r.o.

Cieľom projektu je zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií a zvýšenie podielu
recyklácie v spoločnosti OZO - RECYCLING, s.r.o.
Špecifické ciele:
 Nákup 2 inovatívnych technologických zariadení úpravy separovaného odpadu (papiera)
 Vytvorenie 2 pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania

Stručný opis projektu:

Východiskový stav:
OZO - RECYCLING, s.r.o. sa zameriava na zber, separáciu a nakladanie s komunálnym odpadom,
v súčasnosti prevádzkuje systém zberu, špeciálneho skartovania a lisovania kancelárskeho
papiera a papierových obalov. Ide o archivovanú dokumentáciu, ktorá je vyradená na skartáciu,
ale vzhľadom na to, že obsahuje dôverné údaje alebo údaje obsahujúce obchodné tajomstvo,
musí byť znehodnotená tak, aby nedošlo k nežiaducemu úniku týchto údajov. Prostredníctvom
skartácie, následného zlisovania a odpredaja na ďalšie spracovanie sa separovaný odpad z
papiera recykluje a ďalej zhodnocuje.
Skartovacie stroje, svojou výkonnosťou a kvalitou skartovania nepostačujú aktuálnemu dopytu a
požiadavkám trhu. Sú fyzicky a morálne opotrebované, trpia častou poruchovosťou a nízkou
efektivitou výkonu. Zavedením inovatívnej technológie do výroby sa dosiahne výrazné
zefektívnenie, skvalitnenie a zrýchlenie výrobných procesov.
Stav po realizácii projektu:
OZO - RECYCLING, s.r.o. dosiahne zakúpením vyspelých technológií najvyššiu kvalitu nakladania
s papierovým odpadom skartáciou a lisovaním. Zabezpečia tiež dosiahnutie vyššej triedy
bezpečnosti skartácie dokumentov.
Realizáciou projektu sa dosiahne:
-

zavedenie 1 inovatívneho výrobného postupu;
vytvorenie 2 nových pracovných miest pre zamestnancov vo veku 15-29 rokov (muža a ženu);
nákup 2 nových inovatívnych technológií veľkoobjemového skartovania a lisovania;
zvýšenie objemu tržieb na 447 761,00 EUR v roku 2020;
nárast pridanej hodnoty na 240 000,00 EUR v roku 2020.

Očakávaný rast tržieb spolu s rastom pridanej hodnoty predpokladá spoločnosti realizáciu
investícií do ďalších inovatívnych technológií recyklácie odpadového papiera.
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