Projekt

Zvyšovanie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti LIBETO
a.s.
je spolufinancovaný Európskou úniou
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je podpora inteligentných inovácií vo výrobnom
procese prijímateľa, zvýšenie jeho konkurencieschopnosti
prostredníctvom
inteligentných
riešení,
zvyšovanie
technologickej úrovne výroby obstaraním nových inovatívnych
technológií a ich zavedením do výroby. Prostredníctvom
obstarávanej technológie prijímateľ inovuje výrobný proces
strihania betonárskej ocele z tyčí až do priemeru 32 mm.

Prijímateľ: LIBETO a.s.
Kód ITMS2014+: 313012W280
Nenávratný finančný príspevok: 103 500 €
Miesto realizácie: Liptovská Teplá , 03483
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra
2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk
www.opvai.sk

Názov a sídlo prijímateľa:

LIBETO a.s., Liptovská Teplá 1, 034 83 Liptovská Teplá
Miesto realizácie projektu:

LIBETO a.s., Liptovská Teplá 1, 034 83 Liptovská Teplá
Názov projektu:
PODPORA INOVAČNÝCH AKTIVÍT V SPOLOČNOSTI LIBETO
Výška poskytnutého NFP (nenávratný finančný príspevok):
148 146,30 EUR
KÓD ITMS 2014+:
313012C717
Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu „Podpora inovačných aktivít v spoločnosti LIBETO“ je zavádzanie
inovačných opatrení v strednom podniku na úrovni stredného stupňa inovácie za účelom
zlepšenia konkurencieschopnosti podniku.
Špecifickými cieľmi projektu sú:
• Obstaranie 2 inovatívnych technológií dosahujúcich požadovaný stupeň inovácie
• Diverzifikácia výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali
• Zabezpečenie priamej väzby na perspektívnu oblasť špecializácie formou odberateľských
vzťahov
Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity Ostatné inovačné opatrenia sa budú obstarávať
dve inovatívne technologické zariadenia, ktorých finálny výstup predstavuje inováciu
produktu. Realizácia projektu predstavuje počiatočnú investíciu s investíciou do hmotných
aktív zameraných na diverzifikáciu výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v
prevádzkarni nevyrábali, resp. predstavujú podstatnú zmenu produktu.
Prostredníctvom hlavnej aktivity budú obstarané 2 inovatívne technologické zariadenia:
1. Montážne zariadenie pre výrobu zvarovaných armokošov pre tyčové prefabrikáty
2. Linka na výrobu predpätých tyčových prvkov vrátane ,,I“ a ,,T“ prierezu
Projekt realizovaný s finančnou podporou Európskej únie.

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

