Případová studie společnosti

PERNÍK s.r.o.
Motivy k realizaci projektů
PERNÍK s.r.o. je malou firmou sídlící v Předměřicích nad Labem zaměstnávající 19 zaměstnanců.
Společnost se specializuje zejména na výrobou trvanlivých pekárenských výrobků jako jsou piškoty, různé
druhy dezertních sušenek, sušenky s obsahem melasy, věnečky, máčené sušenky apod. s vlastním
potenciálem pro stálý vývoj a výrobu nových druhů zboží tohoto typu. Společnost provádí také vlastní vývoj
a výzkum prototypových zařízení na výrobu pečivárenských výrobků a školí nové pracovníky pro výrobce
pásových pecí.
Vzhledem ke snaze managementu o stálý rozvoj a využití potenciálu trhu jsou vyvíjeny nové výrobky, mezi
než patří i bezlepkové piškoty a piškoty se sníženým obsahem lepku a s obsahem stopových prvků a
vlákniny, na které je zaměřen tento projekt. Tyto výrobky byly vyvinuty na základě dlouholetých zkušeností
a vlastního vývoje. Proces výroby je unikátní a je dosahováno vynikajících produktů s velmi příznivou
cenou pro spotřebitele. Z hlediska ochrany životního prostředí je snahou firmy PERNÍK s.r.o. minimalizovat
energetické nároky provozu, a proto je díky rekuperátorům užíváno druhotného tepla vznikajícího při
výrobě k vytápění a ohřevu vody. Samotná výroba je minimálně materiálově náročná, což je jedním z cílů
při vývoji inovovaných produktů.

Průběh realizace
Počátkem roku 2006 byl vytvořen funkční prototyp bezlepkového produktu. Na základě marketingových
studií se management rozhodl, že pro specializovanou výrobu, ale i pro další produkty firmy je třeba rozšířit
výrobní kapacitu. PERNÍK s.r.o. začal v létě 2007 budovat kvalitní zázemí v podobě nového sídla firmy s
moderní výrobní halou v místě původního zchátralého objektu zemědělské výroby, což je pro firmu
samostatný projekt. Souvisí však bezprostředně s výstavbou pečivárenské linky a specializovanou výrobou,
která byla v nové hale zahájena v prosinci 2008 po dvouměsíčním zkušebním provozu. V současné době
se blíží projekt k závěru a firma PERNÍK s.r.o. připravuje podání žádosti o platbu v polovině roku 2009.

Financování projektu
Protože projekt ještě nebyl ukončen, jsou údaje převzaty z žádosti o dotaci. V průběhu realizace byl projekt
spolufinancován z vlastních zdrojů společnosti v kombinaci s bankovním úvěrem.
Název projektu

Specializovaná
výroba
dietologických
potravin

Program

Inovace Inovační
projekt
- výzva I.

Celkové
náklady na
projekt

29 375 000 Kč

Způsobilé
výdaje

Celk. výše
dotace

Délka trvání
projektu

projektu

29 375 000
Kč

17 625 000
Kč

21 měsíců

Přínosy projektu
Projekt „Specializovaná výroba dietologických potravin“ zapadá do dlouhodobé podnikatelské koncepce
firmy PERNÍK s.r.o., jejímž cílem je konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj firmy a také daného regionu
jako celku při zaměření na ochranu životního prostředí prostřednictvím rekultivace místa realizace projektu,
minimalizace negativních vlivů výroby, minimalizace materiálové a energetické náročnosti spojené s
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koncentrací výroby na oblast zdravé výživy. Tak, jak je projekt nastaven, směřuje k ekonomicky efektivní
výrobě kvalitních potravin pro celiaky a osoby se zažívacími potížemi a k výrobě kvalitních a přitom
ekonomicky dostupných potravin pro zdravou výživu. Díky dotací se bude možno lépe vyrovnat s velkým
investičním zatížením při výstavbě a zaváděním špičkové světové technologie v potravinářském průmyslu.
Následné zvýšení zisků z nové výroby umožní firmě další rozvoj v oblasti vývoje a výzkumu nových
produktů a procesů, což je nejlepší možnou cestou do budoucna.

Zapojení regionální kanceláře
Regionální kancelář CI v Hradci Králové byla a je z hlediska administrace projektu velkou pomocí. Díky
vzájemným konzultacím se nám společně dařilo operativně a kvalitně řešit drobné nejasnosti v průběhu
realizace projektu a v současné době dochází k intenzivní konzultaci přípravy žádosti o platbu.

Citace zástupce firmy
„Základem pro úspěch jakéhokoliv projektu, tedy i dotačního, je primární záměr. V případě naší firmy je to
invence nových produktů, s kterými je možné oslovit konečného spotřebitele. Celý následný proces od
vývoje produktu až po jeho uvedení na trh je časově, finančně i organizačně náročný a nelze podcenit
žádný moment. Přitom je nutné stále sledovat vývoje trhu. Dotace je pro nás v tomto směru významnou
pomocí.“
Ing. Jan Navrátil – jednatel.
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