
  

 
 

INFORMACJA O PROJEKCIE 
 

BENEFICJENT: PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD SPÓŁKA JAWNA   
 Ul. Podkarpacka 16B, 38-400 KROSNO 
 
PROJEKT NR: RPPK.01.04.01-18-0569/16 
 
TYTUŁ PROJEKTU:  „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy PANMAR poprzez wdrożenie 

autorskich rozwiązań technologicznych” 
 
OKRES REALIZACJI: 01.04.2017 r. – 29.06.2018 r. 
 
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna  
i innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałania 1.4.1 Dotacje Bezpośrednie, Typ: 1 
Rozwój MŚP. 
 
CELE PROJEKTU:  

 
Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności firmy PANMAR poprzez wdrożenie wyników prac 
B+R, umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych w skali Europy produktów.  
 
Projekt dotyczy budowy nowatorskiej bazy surowca z autorskimi technologiami wraz z inwestycją  
w niezbędną infrastrukturę w miejscowości Szczepańcowa oraz zakup komponentów technologii 
 i modułów wymaganych nowym procesem produkcyjnym w miejscowości Krosno.  
 
Całość inwestycji służyć ma wprowadzeniu na rynek nowego, dotychczas niewytwarzanego przez 
Wnioskodawcę innowacyjnego, co najmniej w skali europejskiej produktu jak również produktów 
ulepszonych.  
 
Cel główny zostanie zrealizowany przez cele szczegółowe, do których możemy zaliczyć:  
 
A. Wdrożenie własnego autorskiego procesu produkcyjnego uwzględniającego technologie opracowane         
    w ramach prac B+R, które posiadają nowe korzystne rozwiązania, nie są dostępne i wykorzystywane     
    na rynku technologii produkcji wyrobów z drewna.  
B. Rozpoczęcie produkcji ulepszonych oraz nowych innowacyjnych, co najmniej na skalę europejską    
    produktów.  
C. Zwiększenie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa.  
D. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku europejskim.  
 
Rezultatem realizacji projektu będzie poszerzenie portfela produktów, zwiększenie, jakości dotychczas 
oferowanych produktów oraz wzrost wolumenu sprzedaży. 
 
PLANOWANE EFEKTY:   
W związku z realizacją projektu firma spodziewa się niżej wymienionych efektów: 
1. Wprowadzenie innowacji produktowej w firmie PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna, 
2. Wdrożenie wyników prac Badawczo-Rozwojowych, 
3. Uruchomienie produkcji nowego wyrobu (innowacja produktowa) tj: Blaty kuchenne     
    sparametryzowane przez klienta z krawędziami zabezpieczonymi olejem utwardzonym w technologii      



  

 
    UV zabezpieczeniem powierzchni oraz udoskonalonej litej podłogi drewnianej i udoskonalonej litej   .   
    klejonej płyty drewnianej. 
4. Nowe innowacyjne produkty będą różniły się znacząco swoimi cechami do dotychczas wytwarzanych      
    produktów, a także będą produkowane z wykorzystaniem nowej metody procesu produkcji     
    uwzględniającego autorskie technologie opracowane w ramach prac B+R. 
5. Projekt zwiększy potencjał firmy do utrzymania swojej przewagi na rynku a tym samym zwiększania 
     Zatrudnienia o min 5 osób. 
 
WARTOŚĆ PROJEKTU:  12 296 548,52 PLN 
DOFINANSOWANIE Z UE: 5 498 456,70 PLN  
 

OSOBA DO KONTAKTU:  TOMASZ KAFEL  
 PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD SPÓŁKA JAWNA 
 Ul. Podkarpacka 16B, 38-400 KROSNO 

T: +48 13 43 737 62 
projektyue@panmar.pl      www.panmar.pl 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach podziałania 1.4.1 Dotacje Bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP. 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, 


