Prijímateľ:
AT TATRY, spol. s r.o., Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá, IČO: 31 734 006
Program PRV 2014-2020
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD)
Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Oblasť:
Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou
organických a anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s
cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej
degradáciou
„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych
oblastí“
Názov projektu:
Samochodný postrekovač pre účely zabezpečenia variabilnej aplikácie hnojív a pesticídov pre
potreby zabezpečenia krmív pre ŽV
Kód projektu:

041PO060015
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Stručný opis projektu:
Primárnym cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť podniku v oblasti
poľnohospodárskej prvovýroby prostredníctvom lepšieho využitia výrobných faktorov
spojených s uplatňovaním nových technológii a inovácii a posilnenie trhových príležitostí.
Z primárneho cieľa možno odvodiť ďalšie, nasledovné ciele:
 zníženie výrobných nákladov, zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce
v poľnohospodárskej prvovýrobe,
 integrovať do strojno-technologických liniek nové inovované technológie a technické
zariadenia,
 inovovať postupy v poľnohospodárskej prvovýrobe v súlade s príslušnými právnymi
predpismi EÚ a SR,
 zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov v poľnohospodárskej výrobe,
 eliminovať negatívne dopady na životné prostredie.
Tieto ciele sú v súlade so schváleným Programom rozvoja vidieka SR 2014-2020,
podopatrenie č.4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, pričom sú
zamerané na oblasť zavádzania inovatívnych technológií.
Realizáciou investície chce podnik zároveň eliminovať svoje slabé stránky v rastlinnej
výrobe, ktoré spočívajú v zastaraných strojno-technologických linkách na aplikáciu
organických a anorganických hnojív a ostatných substrátov.
Na dosiahnutie stanovených cieľov chce spoločnosť AT TATRY, spol. s r.o. realizovať
nasledovné investície:
1. Strojno-technologická linka na aplikáciu organických a anorganických (priemyselných)
hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy
a ochrany pred jej degradáciou:
 Samochodný postrekovač pre účely zabezpečenia variabilnej aplikácie hnojív a
pesticídov pre potreby zabezpečenia krmív pre ŽV (1 ks)

Dátum začatia realizácie projektu:
16.03.2017

