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SAN-JV s. r. o. 

 Motivy k realizaci projektů 
Projekt navazuje na projekt Pořízení CNC obráběcího centra a technologického mostního jeřábu pro závod 
Loštice, který získal podporu v rámci programu OPPP, Rozvoj a který řešil první fázi modernizace 
technologií společnosti SAN-JV s.r.o. 

 Průběh realizace 
Hlavním cílem projektu je rozvoj a rozšíření strojírenské výroby společnosti SAN-JV s.r.o. v závodě v 
Lošticích doplněním strojního parku společnosti o novou technologii - horizontální frézovací a vyvrtávací 
stroj WHN 130 Q s CNC řízením. Tím zároveň dojde k podpoře růstu výkonů a zvýšení 
konkurenceschopnosti společnosti na trhu. 

 Financování projektu 

Název projektu  Program  Celkové 
náklady na 

projekt  

Způsobilé 
výdaje 

projektu  

Celk. výše 
dotace  

Délka trvání 
projektu 

Rozšíření výrobních 
kapacit ve 

strojírenském 
středisku firmy SAN-
JV s.r.o. Šumperk, 

závod Loštice 

Rozvoj 25 326 802 Kč 20 019 571 Kč 11 010 764 Kč 14 měsíců 

 Přínosy projektu 

• Realizací projektu se do budoucna očekává navýšení produkce strojírenského střediska až o 100%, 
což je v souladu s požadavky obchodních partnerů společnosti. Zároveň došlo k výraznému zlepšení 
pracovních podmínek, protože současně s pořízením technologie došlo i k rekonstrukci a zateplení 
výrobní haly. 

• V souvislosti s realizací záměrů došlo také k vytvoření 5 nových pracovních míst. 

 Zapojení regionální kanceláře 
U jednotlivých fází projektu – od přípravy žádosti o dotaci, přes výběrová řízení, monitorování v průběhu 
realizace projektu až do tvorby žádosti o platbu jsme využívali odbornou konzultační činnost a poradenství 
RK Olomouc. 

Ocenili jsme především cenné rady v oblasti dodržování pravidel pro výběr dodavatelů a v oblasti správné 
interpretace podmínek programu. 

Olomoucká RK plnila svoji roli velmi dobře a podávala srozumitelný informační servis. 
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 Citace zástupce firmy 
Naším následovníkům, kteří se rozhodnou podat žádost o dotaci s využitím poradenské firmy doporučuji 
smluvně zabezpečit její angažování i při vlastní realizace projektu, tvorbě žádosti o platbu a následném 
monitoringu, neboť jejich práce nekončí obdržením rozhodnutí o přiznání dotace.  

Na základě našich zkušeností lze za negativa označit změny podmínek programu v průběhu dotačního 
procesu a rovněž chybí informace o termínech proplacení dotace po podání žádosti o platbu. 

 


