
ObchodnÌ spoleËnost PolyComp, a.s. je mal̋ podnik p̆sobÌcÌ na trhu od roku 1991. RozhodujÌcÌ 
ËinnostÌ je oblast energetiky, tj. v̋voj, konstrukce, projektov·nÌ, v̋roba, mont·û a servis tepelnÏ 
energetick̋ch zāÌzenÌ. SpoleËnost zamÏstn·v· 41 pracovnÌk̆ a jejÌ roËnÌ obrat dosahuje 
p̄ibliûnÏ 100 mil. KË. Svoje aktivity realizuje nejen na ËeskÈm trhu, ale nap̄Ìklad i v Rusku, 
Kazachst·nu Ëi Lotyösku.

PODPORA PODNIKÁNÍ
Program Inovace

Případová studie PolyComp, a.s.



Popis projektu - Zkušební a kalibrační termolýzní linka TKKA-ZKL 

Výzkum a vývoj

PolyComp, a.s. trvale db· na inovaci svÈho v̋robnÌho programu, tzn. na 

uv·dÏnÌ nov̋ch v̋robk̆ a sluûeb v oboru. SouË·stÌ organizaËnÌ struktury 

spoleËnosti je i vlastnÌ v̋zkumnÈ a v̋vojovÈ oddÏlenÌ, ve kterÈm pracujÌ 

2†zamÏstnanci. V̋sledky internÌho v̋zkumu chr·nÌ jiû 2 patenty. Podnik 

takÈ spolupracuje s dalöÌmi v̋zkumn̋mi pracoviöti, aù uû se jedn· 

o†vysokÈ ökoly nebo soukromÈ subjekty p̆sobÌcÌ nap̄Ìklad v oblasti 

investiËnÌ v̋stavby. 

Projekt spoleËnosti PolyComp, a.s. byl zamÏ̄en na v̋robu zkuöebnÌ 

a†kalibraËnÌ termol̋znÌ linky TKKAñZKL pro zpracov·nÌ vȳazen̋ch 

pneumatik nebo jin̋ch odpadov̋ch pryûov̋ch materi·l̆. Jde o†technickÈ 

zāÌzenÌ, kterÈ jako prvnÌ ve svÏtÏ pouûÌv· v provoznÌm provedenÌ 

technologii TKKA zaloûenou na evropskÈm patentu Ë. EP 1078698 C1. 

V†souladu s tÌmto patentem provedla spoleËnost se sv̋mi partnery 

pot̄ebn̋ inûen̋rsko-technick̋ v̋voj, kter̋ zakonËila realizacÌ zmÌnÏnÈ 

zkuöebnÌ linky. 

Praktické využití

V »eskÈ republice je nutnÈ kaûdoroËnÏ zlikvidovat minim·lnÏ 60 000 tun 

vȳazen̋ch pneumatik. Tento proces v souËasnÈ dobÏ probÌh· i klasick̋m 

spalov·nÌm s emisnÌ z·tÏûÌ ovzduöÌ, coû s ohledem na zp̄ÌsnÏnÌ emisnÌch 

limit̆ EU nebude po roce 2008 moûnÈ. Unik·tnost projektu spoËÌv· 

v†jeho technickÈm ēöenÌ, ve skuteËnÏ bezodpadovÈ technologii 

materi·lovÈho a energetickÈho vyuûitÌ zpracov·van̋ch vȳazen̋ch 

pneumatik, ēöÌcÌ jeden ze z·sadnÌch ekologick̋ch problÈm̆. 

Technologie TKKA je zaloûena na nÌzkoteplotnÌm rozkladu 

opot̄ebovan̋ch pneumatik a odpadnÌch pryûÌ s nep̄Ìm̋m oh̄evem bez 

p̄Ìstupu vzduchu. P̄i tomto procesu vznikajÌ hodnotnÈ plynnÈ a kapalnÈ 

podÌly (obdoba lehkÈho topnÈho oleje). Tyto plynnÈ podÌly jsou 

spalov·ny a plnÏ energeticky vyuûÌv·ny, p̄Ìkladem m̆ûe b̋t proces 

p̄ÌmÈho spalov·nÌ v kotlÌch PolyComp s v̋robou p·ry a elektrickÈ 

energie v turbosoustrojÌ. KromÏ plynu produkuje technologie TKKA takÈ 

tuh̋ pyrol̋znÌ zbytek, kter̋ je po odpovÌdajÌcÌ ṗravÏ s·m o sobÏ 

vhodnou pr̆myslovou surovinou nebo p̄Ìsadou pro uûitÌ v ādÏ 

pr̆myslov̋ch odvÏtvÌ (nap̄. pro nauhliËov·nÌ v metalurgii nebo jako 

aktivnÌ filtraËnÌ materi·l pro ËiötÏnÌ spalin, odpadnÌch plyn̆, 

zneËiötÏn̋ch vod Ëi jako p̄Ìsada v gum·renskÈm pr̆myslu). Ocelov̋ kord 

z pneumatik je Ëist̋m ocelov̋m örotem. 

Linka TKKA-ZKL je technicky a koncepËnÏ ēöena tak, ûe bude 

v†budoucnu vyuûita pro kontrolu vzork̆, mÏ̄enÌ a analytickÈ 

i†ekonomickÈ vyhodnocov·nÌ rozkladu pneumatik  ve velk̋ch 

provoznÌch zāÌzenÌch. Ta budou konstruov·na na principu zkuöebnÌ a 

kalibraËnÌ linky TKKA-ZKL. SpoleËnost PolyComp, a.s. je v̋hradnÌm 

drûitelem pr·v vyuûitÌ uvedenÈho patentu v »R a SR s voln̋m vstupem na 

svÏtovÈ trhy a takÈ drûitelem vlastnÌho inûen̋rsko-technickÈho v̋voje 

i†knowñhow. ProjektovÏ m· firma p̄ipraveny varianty provoznÌho uûitÌ 

technologie s vysok̋mi i st̄ednÌmi v̋kony s kapacitami zpracov·nÌ 

vȳazen̋ch pneumatik od 3 500 do 15 000 tun za rok.  

Realizace projektu

P̄edmÏtem projektu realizovanÈho s pomocÌ finanËnÌch prost̄edk̆ 

Struktur·lnÌch fond̆ EU bylo postavenÌ kalibraËnÌ linky. Na realizaci 

projektu, kter· se uskuteËnila v letech 2005 aû 2006, se podÌlela i Vysok· 

ökola b·Úsk· ñ Technick· univerzita Ostrava. JejÌm k̇olem bylo mimo jinÈ 

odbornÈ vedenÌ analytickÈ Ë·sti zkouöek, jejich vyhodnocenÌ nebo 

spolupr·ce na z·vÏreËnÈ zpr·vÏ, vËetnÏ posudku podklad̆ pro realizaci 

provoznÌ linky. 

V r·mci projektu si spoleËnost PolyComp, a.s. pōÌdila pot̄ebnÈ stroje 

a†zāÌzenÌ na sestavenÌ kalibraËnÌ linky, tzn. samostatnÈ spalovacÌ 

zāÌzenÌ, parnÌ kondenz·tor, poklopovou pec s elektrick̋m topenÌm, 

vzduchov̋ chladiË a dalöÌ. Z dotace byla uhrazena i Ë·st stavebnÌch 

n·klad̆ pot̄ebn̋ch pro ṗravy prostor nezbytn̋ch k umÌstÏnÌ nov̋ch 

stroj̆ a zāÌzenÌ. Financov·nÌ projektu p̄ed poskytnutÌm dotace bylo 

zajiötÏno z vlastnÌch zdroj̆ spoleËnosti a z bankovnÌch v̇Ïr̆. 

Přínosy projektu:

uvedenÌ do provozu novÈ technologie zaloûenÈ na evropskÈm 
patentu
vyuûitÌ mezery na trhu se zpracov·nÌm vȳazen̋ch pneumatik
vyööÌ ochrana ûivotnÌho prost̄edÌ
zv̋öenÌ konkurenceschopnosti firmy

l

l

l

l

N·klady projektu

CelkovÈ n·klady projektu

z toho celkovÈ uznatelnÈ n·klady

»·stka

18 980 000 KË

18 500 000 KË

Schv·len· dotace 
(max. 46 % z uznateln̋ch n·klad̆) 8 510 000 KË

Rozhovor se členem představenstva Ing. Vladimírem Hrbkem  

Kde jste se dozvěděli o možnosti čerpání dotace z programu Inovace?

O vyhl·öenÌ programu a tÌm i moûnosti Ëerp·nÌ finanËnÌch prost̄edk̆ 
jsme se dozvÏdÏli z internetov̋ch str·nek agentury CzechInvest.

Jaké byly vaše první kroky k využití dotací ze Strukturálních fondů EU?

Prostudov·nÌ podmÌnek programu Inovace a zhodnocenÌ moûnosti 
uplatnit n·ö projekt.

Jak dlouho trvalo zpracování žádosti, než byla kompletně odevzdána?

Zpracov·nÌ vlastnÌ û·dosti bylo relativnÏ kr·tkÈ, ale splnÏnÌ veöker̋ch 
administrativnÌch z·leûitostÌ vË. poûadovan̋ch p̄Ìloh bylo ËasovÏ 
n·roËnÏjöÌ. SplnÏnÌ vöech kritÈriÌ pro p̄ijetÌ naöÌ û·dosti do programu 
Inovace trvalo p̄ibliûnÏ p̆l roku.

Jaké nejpodstatnější výhody vám realizace projektu přinesla? 

V̋stavba zkuöebnÌ a kalibraËnÌ linky nav·zala na p̄edchozÌ v̋voj 
a†potvrdila teoretickÈ v̋poËty a laboratornÌ zkouöky. UmoûnÌ n·m 
prov·dÏt zkuöebnÌ a kalibraËnÌ Ëinnost pro jednotlivÈ materi·ly, kterÈ 
budou do pr̆myslov̋ch linek vstupovat.

Jaká část z realizace projektu byla pro vás nejobtížnější? 

I kdyû samoz̄ejmÏ doölo p̄i realizaci na technickÈ problÈmy, tak 
nejobtÌûnÏjöÌ bylo profinancov·nÌ vlastnÌ realizace projektu.

Přemýšlíte o možnosti podání dalšího projektu do některého z programů 
v období 2007-2013?

V oblasti v̋voje termol̋znÌch jednotek m·me p̄edstavy o rozöÌ̄enÌ 
moûnosti dalöÌch vstupnÌch odpadnÌch materi·l̆ k p̄epracov·nÌ a†vyuûitÌ. 
PrioritnÌ je pro n·s vöak urychlen· realizace pr̆myslov̋ch termol̋znÌch 
linek na vyuûitÌ odpadnÌch pryûÌ. 

Jak vám realizace projektu pomohla zlepšit vaši pozici na trhu?

V souËasnÈ dobÏ vedeme konkrÈtnÌ jedn·nÌ s tuzemsk̋mi z·jemci 
o†v̋stavbu pr̆myslov̋ch linek a takÈ jsme jiû zaznamenali z·jem ze 
zahraniËÌ. Sv̋m zp̆sobem takÈ doölo ke zv̋öenÌ prestiûe naöÌ spoleËnosti.

Máte nějaká doporučení pro ostatní žadatele, na co by měli klást důraz 
při zpracování žádosti o dotaci nebo při realizaci projektu? 

Pokud m· budoucÌ ûadatel projekt, jehoû v̋stup m· celospoleËensk̋ 
rozmÏr a ekonomickÈ zhodnocenÌ, nemÏl by se ob·vat administrativnÌch 
problÈm̆ a poû·dat o p̄Ìsluönou formu dotace. ProblÈmem vöak nÏkdy 
m̆ûe b̋t profinancov·nÌ realizace projektu p̄ed obdrûenÌm vlastnÌ 
dotace.



VÕCE INFORMACÕ ZÕSK¡TE

!

! na e-mailovÈ adrese programy@czechinvest.org
! na internetov̋ch str·nk·ch www.czechinvest.org, www.mpo.cz
! v region·lnÌch kancel·̄Ìch agentury CzechInvest ve vöech krajsk̋ch mÏstech »eskÈ republiky

na bezplatnÈ informaËnÌ telefonnÌ lince  (v pracovnÌ dny od 9:00 do 13:00 hod)800 800 777

Operační program Podnikání a inovace

=

=

Program Inovace 2007 - 2013
  
Program Inovace podporuje dva druhy projekt̆    inovaËnÌ projekty zav·dÏjÌcÌ inovace do v̋roby
                                                                                  projekty na ochranu pr·v pr̆myslovÈho vlastnictvÌ 

Program Inovace (část inovační projekty) pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím 
transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh, nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Firmy si budou moci 

vrámci programu pořídit zejména moderní stroje, zařízení, know-how a licence nutné k realizaci inovací.

V minulÈm obdobÌ 2004 ñ 2006 pat̄il program Inovace mezi nejoblÌbenÏjöÌ dotaËnÌ programy. éadatelÈ v r·mci dvou v̋zev podali 
celkem 331 projekt̆ z oblasti inovacÌ. Dotacemi bylo podpōeno 104 projekt̆ v celkovÈ v̋öi zhruba 1,5 mld. KË.

l  podnik p̆sobÌcÌ zejmÈna ve zpracovatelskÈm pr̆myslu 
l  podnik musÌ mÌt alespoÚ 2 uzav̄en· po sobÏ jdoucÌ zdaÚovacÌ obdobÌ
l  projekt musÌ b̋t realizov·n v »eskÈ republice mimo hl. m. Praha 

l  a) inovace produktu - zv̋öenÌ technick̋ch a uûitn̋ch hodnot v̋robk̆, technologiÌ a sluûeb 
l  b) inovace procesu - zv̋öenÌ efektivnosti proces̆ v̋roby a poskytov·nÌ sluûeb 
l  c) organizaËnÌ inovace - zavedenÌ nov̋ch metod organizace firemnÌch proces̆ a spolupr·ce 
     s firmami a vēejn̋mi institucemi* 
l  d) marketingov· inovace - zavedenÌ nov̋ch prodejnÌch kan·l̆* 

*pozn.: c) a d) pouze pro malÈ a st̄ednÌ podniky, pokud souËasnÏ realizujÌ a) nebo b) 

l  dotace ve v̋öi 1 - 75 mil. KË pro inovace produktu a procesu 
l  dotace ve v̋öi do 2 mil. KË pro organizaËnÌ a marketingovÈ inovace 
l  procentu·lnÌ v̋öe podpory je maxim·lnÏ 60 % a Ì̄dÌ se region·lnÌ mapou platnou pro obdobÌ 

2007ñ 2013 (k dispozici na www.czechinvest.org)

Kdo může žádat 
(p̄Ìjemci podpory)

Na co lze získat podporu

(podporovanÈ aktivity)

Kolik lze získat na jeden projekt

(forma a v̋öe podpory) 
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