"RUDOPAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pn.:
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych metod produkcji w Firmie
"RUDOPAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego,
Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
Cele i efekty projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja środka trwałego w postaci nowoczesnej linii technologicznej do dozowania, zamrażania i wybijania produktów
mrożonych. W skład linii produkcyjnej będą wchodziły: sekcja dozująca, sekcja mroźnicza, sekcja wybijająca oraz urządzenia wspomagające: instalacja
mroźnicza, sprężarka do powietrza. Ponadto planowany jest zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania niezbędnego do
obsługi procesu produkcyjnego. Oprogramowanie będzie posiadało następujące funkcjonalności: opomiarowanie procesu produkcyjnego w zakresie
wydajności – dozowanie (możliwość pomiaru cykli dozowania a także zadozowaną objętość wraz z datą i godziną dozy); opomiarowanie temperatur
(możliwość ciągłej kontroli parametrów temperatury); możliwość programowania procesu produkcji (dzięki wykorzystaniu możliwości programowania
produkcji odpowiedniego rodzaju produktu); rejestrowanie procesu produkcji danych asortymentów w jednostce czasu). Rezultatem projektu będzie
wprowadzenie do oferty Firmy nowej grupy produktów w postaci: porcjowanych sosów, soków i nadzienia na bazie owoców i warzyw o delikatnej
strukturze, wywarów typu rosół; sosów typu pieczeniowy. Ponadto w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji znacznemu udoskonaleniu ulegną:
produkty z grupy sosów typu włoskiego oraz porcjowane nadzienia i dodatki na bazie masła i margaryny. W ramach projektu Beneficjent wprowadzi
innowację związaną z procesem produkcyjnym oraz innowację produktową zakładającą wzrost jakości i użyteczności oferowanych produktów.

Dodatkowo zakłada się wprowadzenie innowacji marketingowej dotyczącej zmiany w konstrukcji produktu. Przedsiębiorca planuje zatrudnienie dwóch
nowych pracowników na stanowisku: Operator linii technologicznej.
Głównym celem realizacji projektu jest rozwój i zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.
Celem szczegółowym projektu jest automatyzacja i unowocześnienie procesu technologicznego produkcji na podstawie przeprowadzonych prac
badawczo-rozwojowych. Realizacja celów możliwa będzie dzięki wdrożeniu linii technologicznej oraz niezbędnych środków trwałych i oprogramowania.
Wzrost zdolności produkcyjnych przejawi się: zwiększeniem produkcji tej grupy wyrobów o 300%, skróceniem czasu produkcji o 30%; zmniejszeniem
ubytków w cyklu produkcyjnym o 50%; zmniejszeniem ilości odpadów produkcyjnych o 66%. W wyniku realizacji inwestycji, dzięki zastosowaniu
nowoczesnych rozwiązań nastąpi: zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zużycia: wody, środków myjących i ścieków poprodukcyjnych.
Do celów szczegółowych zalicza się również rozwój oferty asortymentowej poprzez wprowadzenie do oferty nowych oraz udoskonalonych produktów o
wyższej jakości oraz użyteczności jak również wprowadzenie na rynek produktów innowacyjnych. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych produktów oraz
zwiększeniu skali produkcji możliwe będzie zdobycie nowych rynków zbytu produktów, nawiązanie kontaktów biznesowych i stałych relacji z dużymi
odbiorcami (m.in. sieciami gastronomicznymi) oraz zwiększenie rozpoznawalności marki Firmy.

Wartość projektu: 556 993,00 zł
wkład Funduszy Europejskich: 158 493,94 zł

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm

http://wrpo.wielkopolskie.pl/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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