Przedsiębiorstwo KOMANDOR Sp.j. Ireneusz Wójcik
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Zakup infrastruktury B+R w Przedsiębiorstwie KOMANDOR Sp.j. Ireneusz Wójcik
Głównym celem projektu jest zakup infrastruktury B+R w celu stworzenia nowego działu w firmie. Wszystkie działania przyczynią się do wzrostu
aktywności B+R przedsiębiorstwa w wyniku wzrostu nakładów prywatnych na innowacje w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji. Cel projektu
jest spójny z celem działania 1.2. Głównym motywem, który skłonił Wnioskodawcę do realizacji projektu to występujące wady, które powstają w
produkowanych meblach, ale także obecne tendencje rynkowe i określone, zdefiniowane potrzeby klientów. Wnioskodawca tworząc dział B+R chce
wykonywać badania oraz kreować nowe produkty, które wdrażać będzie mógł do swojej oferty. Wobec ciągłego wzrostu wymagań klientów dotyczących
jakości wykonania mebli należy nie tylko spełniać założone wymagania estetyczne i funkcjonalne, ale także analizować występujące błędy. Jednym z
trudniejszych problemów podczas produkcji jest odpowiednie dobranie materiałów, łączników i technologii łączenia, a także opracowywanie nowych
funkcjonalności. Rezultatem prac działu B+R będą analizy, które zostaną wdrożone do działu produkcji, gdzie na podstawie raportu będą produkowane
meble. Tym samym Wnioskodawca chce wprowadzać na rynek produkty o jak najlepszych parametrach i funkcjonalnościach. Strategia Europa 2020 jest
najważniejszym z punktu widzenia regionów dokumentem strategicznym w Unii Europejskiej. Zawiera plan rozwoju na lata 2010-2020. W dokumencie
określono pięć nadrzędnych celów, które obejmują zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną i walkę z ubóstwem.
Realizując projekt przedsiębiorstwo przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i realizacji przez państwo celu dotyczącego zatrudnienia, który mówi o tym, że
75 procent osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę. W ramach projektu zostaną stworzone 2 nowe stanowiska pracy. Zmniejszy się tym samym
ubóstwo. Projekt przyczyni się również do osiągnięcia celu w zakresie działalności B+R: na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB
Unii. Wnioskodawca będzie przeznaczał odpowiednie środki finansowe na działalność badawczą i rozwojową. Wraz z rozwojem firmy wprowadzane będą
coraz nowocześniejsze produkty, przeznaczając tym samym coraz większe fundusze na działalność B+R.

Wartość projektu: 668 538,86 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 429 586,24 PLN

