Deza realizuje projekty s podporou EU
Nejen státní instituce,
veřejná správa, nevládní
a různé veřejně prospěšné
organizace mohou čerpat
finance z fondů Evropské
unie. Za určitých zcela
přesně definovaných
podmínek mohou být
jejími příjemci i komerční organizace. Jedná se
především o financování
projektů jakýmkoliv
způsobem zaměřených
na zkvalitňování životního prostředí a dále na
vzdělávání a tím i zvyšování konkurenceschopnosti, což v konečném
důsledku znamená např.
méně nezaměstnaných.
Proto i velký podnik,
jako je Deza, může využít
prostředky z EU k financování některých svých
projektů.

Lektoři escholy pomáhali zdokonalovat konverzační
i obchodní angličtinu.

Vzdělávejte se!
Jak to vypadá v této
oblasti v Deze, jsme
se zeptali Ing. Luďka
Kramoliše, zodpovědného
právě za podobné projekty.
„Prvními projekty v Deze
realizovanými s podporou EU byly v době krize
v letech 2008 – 2009 vzdělávací projekty na podporu
konkurenceschopnosti.
Jednalo se o dotační
program Vzdělávejte se!.
Projekt byl za podpory
MPSV financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR.
Byl vytvořen na pomoc
zaměstnavatelům, kteří
se v souvislosti s hospo-

Kompresorovna.

Při výuce angličtiny.

dářskou recesí nacházeli
v nepříznivé ekonomické
situaci, a umožnil jim tak
získat finanční prostředky
na vzdělávací aktivity pro
jejich zaměstnance,“ uvedl
Ing. Kramoliš. „Cílem
projektu bylo zdokonalení odborných znalostí
zaměstnanců tak, aby je
mohli využít ve stávajícím
zaměstnání nebo při svém
dalším uplatnění na trhu
práce. Zúčastnilo se ho
269 pracovníků. Projekt
Vzdělávejte se! splnil očekávání a byl v pravý čas

přínosem jak pro zaměstnance, tak i pro a. s. Deza.
Celkový objem dotací
činil 2 705 558 Kč, z toho
ve mzdách 1 404 998 Kč,
úhrada školitelům činila
1 300 560 Kč,“ dodala
Marie Mečiarová z personálního oddělení.

Modernizace
kompresorovny
Prvním ekologickým
projektem realizovaným
s podporou EU byla
„Modernizace kompre-

sorovny“ výroby technologického vzduchu na
provozu Energetika. Celý
projekt je spolufinancován
z Operačního programu
podnikání a inovace
(OPPI) – podprogram
Eko-energie. Cílem tohoto
programu, spravovaného
ministerstvem průmyslu
a obchodu s využitím
evropských dotací, je
zejména stimulace aktivit
podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby
primárních zdrojů.
V případě naší společnosti se jednalo o náhradu
stávajících technicky
zastaralých a energeticky
náročných kompresorů
a sušiček vzduchu dvěma
novými kompresory a absorpční sušičkou. Výsledkem projektu je jednak
zvýšení spolehlivosti zařízení na výrobu technologického vzduchu a dále
zejména snížení spotřeby
elektrické energie pro
kompresorovou stanici
a s tím spojené snížení
zátěže životního prostředí. Celkové investiční
náklady činily 11 573 tisíc
Kč, z toho dotace z OPPI
je 4 567 tisíc Kč. Diskontovaná doba návratnosti
investice je 4 roky.
Příprava projektu byla
zahájena již v roce 2008.
Ukončením projektu
a uvedením zařízení do
provozu v měsíci říjnu
2010 byly splněny všechny podmínky pro podání
žádosti o čerpání dotace.

Likvidace exhalací naftalenu.

Likvidace exhalací
naftalenu
Další velkou ekologickou investicí s přispěním evropských peněz
je „Likvidace exhalací
naftalenu“. Po roce
zkušebního provozu bylo
zařízení v září tohoto
roku uvedeno do běžného
provozu. Přínosem této
investice je vedle dalšího
snížení občasného zápachu, především výrazné
snížení emisí naftalenu.
Emise naftalenu ze skladovacích zásobníků by
se po zprovoznění tohoto
zařízení měly snížit o cca
36 t/rok.
Celá akce spočívala
ve vyčištění skladovacích
zásobníků, jejich hermetizaci (utěsnění) a instalaci
potrubních odtahů vznikajících plynných emisí.
Celkové náklady této akce
dosáhly řádově částky
59 miliónů korun. Tato
akce byla spolufinancována z fondů Evropské unie
Fondem soudržnosti Operačního programu Životní
prostředí. Celkové dotace
dosáhly výše 6 615 552 Kč.

Současnost
V současné době
jsou realizovány v Deze
další projekty financované
s podporou EU. Jedná se
především o rozsáhlý projekt „Energetické úspory
společnosti DEZA, a. s.“,
skládající se ze 3 dílčích
častí, z nichž některé jsou
již před dokončením.
V oblasti vzdělávání pak
běží další dva projekty,
a to „Vzděláváním ke
konkurenceschopnosti“
a „Partnerství pro chemii“.
Deza je velká firma,
která v rámci svého podnikání přistupuje zodpovědně
k lidem i k životnímu
prostředí. To však stojí nemalé prostředky. Proto vítá,
že podmínky některých
programů umožňují získat
podporu z fondů EU.

www.deza.cz

