INFORMACJA O PROJEKCIE
BENEFICJENT:

RYMATEX sp. z o.o.
38-480 Rymanów, ul. Osiedle 42

PROJEKT NR:

POIR.03.02.01 – 18 – 0035 / 18

TYTUŁ PROJEKTU:

„Wdrożenie technologii wytwarzania płyt syntetycznych z odpadów
poprodukcyjnych”

OKRES REALIZACJI:

01.04.2019 – 29.07.2021 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach , Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie, 3.2.1 Badania na
rynek.
CELE PROJEKTU:
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności ﬁrmy RYMATEX w zakresie innowacji na ponad
krajowym rynku poprzez wdrożenie technologii produkcji płyt płasko-formowanych z kawałkowych
surowców poprodukcyjnych powstających w toku produkcji prowadzonej w zakładach Rymatex Sp. z
o.o.
Nastąpi to poprzez wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych. Wdrożenie nowej technologii
umożliwi Wnioskodawcy wprowadzenie znacząco ulepszonego produktu na rynek światowy. Spółka
zamierza zaproponować nową wartość na rynku poprzez wprowadzenie wyrobu, który łączy najwyższe
walory jakościowe z podwyższoną trwałością wynikającą z zastosowania innowacyjnej technologii
opracowanej w ramach własnych prac B+R.
W wyniku wdrożenia ﬁnalnego rezultatu projektu nastąpi także poszerzenie porfolio produktów oraz
wolumenu sprzedaży przedsiębiorstwa, a także zwiększenie potencjału MŚP działających w ramach
ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych w zakresie zdolności do realizowania procesów
innowacyjnych.
PLANOWANE EFEKTY:
W związku z realizacją projektu ﬁrma spodziewa się niżej wymienionych efektów:
1. Wprowadzenie innowacji produktowej w ﬁrmie RYMATEX sp. z o.o.,
2. Wdrożenie wyników prac Badawczo-Rozwojowych,
3. Uruchomienie produkcji nowego wyrobu tj: płyt płasko-formatowych z kawałkowych surowców
poprodukcyjnych,
4. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia ilości odpadu oddawanego do utylizacji,
5. Projekt zwiększy potencjał ﬁrmy do utrzymania swojej przewagi na rynku a tym samym
zwiększania zatrudnienia.
WARTOŚĆ PROJEKTU:

9 251 298,49 PLN

DOFINANSOWANIE:

4 497 000,00 PLN

OSOBA DO KONTAKTU: WOJCIECH KNAP
RYMATEX sp. z o.o.
38-480 Rymanów, ul. Osiedle 42
T: +48 13 435 79 30
projektue@rymatex.com.pl

www.rymatex.com.pl

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

