
 

 

Spoločnosť "MODRÝ STROM" s. r. o. realizuje projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. 
Je to projekt s názvom „Likérka Modrý strom“.  

Výzva:  KaHR-111SP-1001  
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,  
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti,  
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery,  
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov 

Opis projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti výrobnej perspektívy spoločnosti zavedením 
inovatívnych a vyspelých technológií v procese výroby alkoholu a plnenia fliaš  

Špecifickými cieľmi projektu sú: 

1. Inovácia technológie plnenia, miešania a skladovania liehu  
2. Inovácia technológie plniacich liniek alkoholu  

Realizáciou projektu "Likérka Modrý strom" spoločnosť "MODRÝ STROM", s. r. o. za menej ako 2 roky 
kompletne inovuje svoju plniacu linku, miešacie nádrže a skladové priestory a rozšíri sortiment výrobkov 
balených v nových plastových fľaškách. Projekt využije výsledky nového technologického a technického 
vývoja v oblasti liehovarníctva a aplikuje ho do svojej výroby. Inováciou zariadenia a technológie sa zvýši 
kvalita a produktivita v súčasnosti vyrábaných liehovín a destilátov. Projekt bude mať priaznivý vplyv na 
životné prostredie. Čistiaca linka umožní opätovné využitie použitých sklenených fliaš formou spätného 
výkupu, čím sa chráni životné prostredia a znižujú sa náklady na nákup nových. Plánované strojné 
zariadenia sú technicky špičkové výrobné zariadenia zaručujúce vysokú kvalitu, výrobnú kapacitu a 
spoľahlivosť.   
Projekt je logickým vyústením snahy o zachovanie tradičnej liehovarskej výroby v tomto regióne. Tento 
typ výroby je ďalej doplnený o nové vyspelé technológie na výrobu liehovín a destilátov a ich plnenie do 
fliaš. 

Realizácia projektu:  
Začiatok: 11/2011 
Koniec: 03/2013 
Výška NFP: 1 346 800,- EUR 

Súvisiace linky  
Národný strategický referenčný rámec – portál Centrálneho koordinačného orgánu o pomoci zo 
štrukturálnych fondov EÚ www.nsrr.sk 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – stránka Ministerstva hospodárstva a 
výstavby SR o Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, www.opkahr.sk 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – Riadiaci orgán pre Operačný program 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, www.mhv.sk  

Slovenská inovačná a energetická agentúra – www.siea.sk  
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