ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA ZAKÚPENIE LESNÉHO TRAKTORA
Podnik vznikol v roku 2005. Jedná sa o menšiu firmu s ročným obratom 27 000 000 Sk .
Hlavný typ aktivít:
- Piliarska výroba
- Ťažba a približovanie dreva
- Výsadba lesných porastov
- Služby súvisiace s ošetrovaním porastu
- Doprava dreva
Firma zamestnáva v súčasnosti 22 zamestnancov a spolupracuje s 15 živnostníkmi. Fluktuácia
je mierna. Špecializácia na úrovni strojov je na dobrej úrovni. V rámci réžie je jeden riaditeľ,
ktorý má svojho zástupcu a jedna účtovníčka.
Strojový park
4 x LKT – 1 leasing, 2 použité od štátnych lesov, 5 koní. Nákladné autá na dopravu
dreva.
Podnik má záujem o kúpu ľahkej lanovky s dobrou dostupnosťou v teréne. V súčasnosti takú
lanovku podnik ešte nenašiel, rád by takú však zakúpil.
Všetky investície boli zatiaľ riešené lízingovou cestou z vlastných zdrojov. V súčasnosti firma
čaká na schválenie dotácie na ďalší LKT. Keďže sa jedná o firmu ktorá svojím ročným
obratom 27 000 000sk nepatrí medzi tie najväčšie firmy, vlastné zdroje poskytujú investičné
možnosti v porovnaní s väčšími firmami značne obmedzené.
Podnik sa zameriava najmä o lokálny a regionálny trh, kde má významné postavenie.
Opatrenia verejnej politiky podporujúce rozvoj firmy
- Nariadenie Rady ES 1260/1999 zdroje z európskeho sociálneho fondu na
zamestnanie dlhodobo nezamestnaných osôb ( zákon 5/2004 Z.z. SR, § 58). Podnik
obdržal zdroje na zamestnanie dlhodobo nezamestnaných osôb.
- Nariadenia Rady ES 1698/2005 (Národný strategický plán rozvoja vidieka SR 20042006, opatrenie 2.1). Podnik vypracoval projekt pre získanie dotácie plynúcej z tohto
nariadenia.
- Zákon č. 239/2001 Z.z. SR – červená nafta – nižšia daň, červená nafta môže byť
používaná iba registrovanými používateľmi a iba na prevádzku strojov, ktoré pracujú
v poľnohospodárstve a lesníctve. – Nižšie náklady na palivo (o 11.5% lacnejšia
v porovnaní s normálnou naftou).
Inovácia
Hlavné myšlienky v rámci inovácií sa týkajú ľahkých lesných lanoviek. Riaditeľ sa snažil
získať viacej informácií v rámci tejto oblasti, ale nenašiel, čo hľadal. Podnik začína
s vypracovávaním projektov za účelom získavania subvencií.
Podnik má stále viacej zákaziek, preto sa rozhodol zakúpiť nový lesný traktor. Je to po prvý
krát , kedy sa snaží využiť dotáciu. Všetky ostatné stroje boli zakúpené cez leasing
z vlastných zdrojov. Jedná sa o bežný lesný traktor, ktorý bol potrebný na zväčšenie
strojového parku v zmysle zvyšovania obratu. Firma stále čaká na schválenie jej projektu, aby
dostala dotáciu. S väčším strojovým parkom sa stane podnik konkurencieschopnejší.

Novinkou pre podnik je v tomto prípade vypracovanie projektu pre získanie dotácie, čo je po
prvýkrát.
Faktorom, ktorý napomohol inovácii bol profesionálny prístup a flexibilita firmy, ktorá
vypracovala pre podnik spomínaný projekt. Hlavným obmedzujúcim faktorom bola
nekompetentnosť niektorých z pracovníkov pôdohospodárskej platobnej agentúry.

