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Miesto realizácie projektu:

Zvolenská cesta 14047/131B, 974 05 Banská Bystrica

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DIGITRA Net s.r.o. prostredníctvom
zavedenia inovatívnej technológie do výroby.
Cieľ projektu (výsledky projektu):

Z výšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DIGITRA Net s.r.o. prostredníctvom
zavedenia inovatívnej technológie do výroby.
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 DIGITRA Net s.r.o.
Východiskový stav:

Stručný opis projektu:

Spoločnosť DIGITRA Net, s.r.o. vznikla v roku 2004, pôsobí v oblasti polygrafickej
výroby, spracovania grafickej a textovej predlohy výpočtovou technikou. V súčasnosti
je stabilnou a postupne sa rozvíjajúcou výrobno-obchodnou spoločnosťou, venuje sa
hlavne veľkoformátovej digitálnej tlači, reklamnej činnosti, dokončovacími prácami
v oblasti reklamy, full-servisom pre reklamné agentúry a koncových zákazníkov. Sídli v
prenajatých priestoroch, kde sú umiestnené technológie na polygrafickú výrobu, a to:
veľkoformátová digitálna ekosolventná tlač, technológia POS spracovania kašírovania,
laminovania, rezania, rezania písmen z fólií, rezania 3D polystyrénu. Spoločnosť je
limitovaná tlačou na špeciálne média, realizované výstupy majú z hľadiska životnosti v
exteriéri limitovanú trvanlivosť, strácajú trhovú atraktívnosť v porovnaní s výstupmi
realizovanými na stroji s UV fixáciou farby. Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti
podniku, schopnosti uspokojovať rastúce požiadavky trhu je nevyhnutná inovácia
výroby závislá na realizovaní projektu. Naplnené ciele projektu budú znamenať
odstránenie slabých stránok, zefektívnenie výroby, zvýšenie pozitív. vplyvu na ŽP a
zamestnanie nového pracovníka.
Stav po realizácii projektu:

Projekt umožní výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou, konkurencieschopnejší
podnik pozitívne ovplyvní výkonnosť Banskobystrického SK. Okrem ekonomického
prínosu pre žiadateľa v podobe nárastu pridanej hodnoty na 18 tis. EUR a nárastu
tržieb 150tis. EUR do 3 rokov po ukončení projektu, bude projekt predstatovať sociálny
prínos pre región v podobe 1 novovytvoreného prac. miesta. Prípad negatívnej
situácie, napr. nenapĺňanie merateľných ukazovateľov môže žiadateľ eliminovať zo
zdrojov iných oblastí svojej podnikateľskej činnosti. Predpokladom štartu inovácie
výroby je obstaranie inovatívnej technológie na realizáciu polygrafickej výroby - UV
technológiou. Technológia umožní spoločnosti zvýšenie odbytu produkcie a zlepšenie
postavenia na trhu. S rastom odbytu očakáva žiadateľ nárast tržieb, efektivitu výroby a
pridanej hodnoty spoločnosti. Po ukončení projektu bude do výroby spustená nová
technológia, ktorá zlepší kontinuitu výrobného procesu odstráni doterajšie slabé
stránky výrob. procesu a prispeje k zníženiu energetickej náročnosti výroby.
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