Informácia o podporenom projekte
Názov projektu : Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti parného kotla K2
Kód projektu v ITMS2014+ : 310041N289
Miesto realizácie projektu : Svit, TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.
Výzva - kód Výzvy : OPKZP-PO4-SC421-2017-30
Použitý systém financovania : Refundácia
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 4
Investičná priorita: 4.2
Špecifický cieľ: 4.2.1
Schéma pomoci: Neuplatňuje sa
Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 66 661,97EUR
Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 56 662,67 EUR, čo predstavuje
85 % Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu
Vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 15 %, čo predstavuje sumu 9 999,30EUR
Opis projektu, ciele a výsledky
TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s. je priamym pokračovateľom tradície pletiarskej výroby vo
Svite. Pančuchové výrobky sú vyrábané na moderných pletiarskych, konfekčných a
úpravárenských strojoch, a výrobky zodpovedajú najvyšším technickým a estetickým
požiadavkám zákazníkov. Výrobný sortiment obsahuje širokú škálu pánskych a dámskych
výrobkov, výrobky pre špeciálne účely ako sú športové, zdravotné, pracovné a iné. Súčasťou
výrobného programu sú aj detské výrobky a pančuchové nohavice.
Hlavným cieľom projektu "Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti parného kotla K2" je Zníženie
energetickej náročnosti v podniku Tatrasvit svit - Socks,a.s.
Špecifické ciele
- implementácia opatrení z energetického auditu pre zabezpečenie ekologizácie výroby a
ekonomických prínosov- rekonštrukcia a modernizácia parného kotla K2 za účelom zvýšenia
energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov
- inštalácia moderných riadiacich systémov pri prevádzke kotla- odstránenie negatívneho
dopadu na životné prostredie a zníženie nákladov na vykurovanie

Hlavné aktivity projektu:
1. Zabezpečenie energetických auditov v MSP - vypracovanie Energetického auditu
spoločnosti
2. Implementácia opatrení z energetických auditov
Realizácia bude prebiehať v zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu úspešného
uchádzača vo verejnom obstarávaní.
Vykonávané práce:
• OSADENIE SPALINOVÉHO EKONOMIZÉRA NA KOTLY K2
• VÝMENA HORÁKA NA KOTLY K2
• VÝMENA NAPÁJACIEHO ČERPADLA KOTLA K2
• OSADENIE SPOLOČNÉHO MERAČA PARY
• POTRUBNÉ ROZVODY, TEPELNÁ IZOLÁCIA, NÁTERY
• DYMOVODY, ODVOD SPALÍNP
Po ukončení realizácie je potrebné stavebná skúška a tlaková skúška potrubia. Navrhované
riešenie a postupy vyplynuli s energetického auditu podniku vypracovaného v rámci aktivity1
a riešení spracovaných v projektovej dokumentácii

Obdobie realizácie projektu: 11/2017 – 9/2019
Projektový manažér a kontaktná osoba pre projekt:
Mgr. Zuzana Pavlovičová, enviroprojekt.pavlovicova@gmail.com

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“
„Európsky fond regionálneho rozvoja“
www.op-kzp.sk
www.siea.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk

