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MBG, spol. s r. o. 

 Motivy k realizaci projektů 
Společnost MBG se od svého vzniku orientuje na komplexní služby v oblasti vybavení interiérů prodejen – 
od návrhu, vývoje, přes výrobu až po montáž a servis. Z hlediska výroby nabízí regálové systémy a jejich 
modifikace vhodné do obchodů s potravinářským a průmyslovým zbožím, pro elektro-prodejny, prodejny 
knih, sportu, tabáku a prodejen s oděvy. Regálové systémy doplňuje výroba reklamních stojanů a výrobků z 
plastů. Základními materiály jsou kov, dřevo, sklo a plast. Regálové systémy jsou vyráběny s kvalitní 
povrchovou úpravou práškovými barvami za použití nových výrobních technologií.  Kovové díly doplňují 
také vlastní výrobky ze dřeva a plastů.  Vlastní výroba umožňuje vyjít vstříc přáním zákazníků i při 
požadavcích na dodávku atypických produktů. 

Z důvodu nutnosti zajištění podmínek pro budoucí růst společnosti a rozšíření výrobních prostor, bylo 
rozhodnuto o výstavbě nového obchodně-výrobního centra společnosti. Do nového areálu bude přesunuta 
administrativa a část výroby. Jako základ výstavby byl realizován projekt „Příprava podnikatelské zóny pro 
výstavbu obchodně-výrobního centra společnosti MBG, spol. s r. o.“.  

Pro realizaci byl vybrán pozemek v průmyslové zóně při ulici Sadová v Zábřehu. 

 Průběh realizace 
Projekt byl zaměřen na přípravu podnikatelské zóny pro výstavbu nového areálu společnosti. 
Bezprostředně po dokončení projektu přípravy podnikatelské zóny byla započata na připravené zóně 
výstavba obchodně-výrobního centra využitelného pro naši výrobní a obchodní činnost. 

 Financování projektu 

Název projektu  Program  Celkové 
náklady na 

projekt  

Způsobilé 
výdaje 

projektu  

Celk. výše 
dotace  

Délka trvání 
projektu 

Výstavbě nového 
obchodně-výrobního 
centra společnosti 

Nemovitosti 10 mil. Kč 6,4 mil. Kč 3,2 mil. Kč 12 měsíců 

 Přínosy projektu 
Projekt „Příprava podnikatelské zóny“ umožnil výstavbu nového areálu Obchodně-výrobního centra firmy 
a tím byly vytvořeny podmínky pro další zlepšení technologie zpracování plechu v nových prostorech a 
rozšíření stolařské výroby v původním sídle společnosti. Realizace projektu přípravy zóny s navazujícím 
projektem výstavby areálu umožní zkvalitnění výroby nákupem nových technologií, zvýšení obratu 
společnosti, posílení pozice na trhu, zvýšení produktivity práce, zvýšení zaměstnanosti. 

 Zapojení regionální kanceláře 
S regionální kanceláří Czechinvest jsme byli v kontaktu v průběhu realizace celého projektu a spolupráci 
hodnotíme velice kladně. 


