
posavska hrvatska petak, 11. svibnja 2018.

na brusilica i uređaj za brušenje 
kuteva - ističe Antun Vođinac, 
voditelj projekta.

Na fotografijama je oprema 
nabavljena zahvaljujući projek-
tu “Povećanje kapaciteta tvrtke 
VAK d.o.o.”.
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 �Tvrtka V.A.K. d.o.o. iz Kruševi-
ce ima tradiciju uspješnog po-
slovanja dugu gotovo četvrt 
stoljeća. Poduzeće je osnova-
no 1994. godine, s obiteljskim 
predznakom. Od svog osni-
vanja donosi odluku da proi-
zvodno-gospodarske aktivno-
sti usmjeri na izradu opreme 
u kemijskoj industriji, klaonič-

Projekt sufinancira 
Europska unija iz Europskog 

fonda za regionalni razvoj

Sadržaj priloga isključiva 
je odgovornost tvrtke VAK 

d.o.o.

Europski projekt “Povećanje 
kapaciteta tvrtke VAK d.o.o.”

Ukupna vrijednost projekta je 115.595,23 kuna

Razdoblje provedbe projekta je od 18. rujna 
2017. do 18. lipnja 2018. godine

ko-mesoprerađivačkoj indu-
striji, vinarstvu, građevinarstvu 
(ograde, slivnici, obloge, tende 
i dr.) i ostalim gospodarskim 
granama gdje se koristi opre-
ma od inoxa (nehrđajućeg če-
lika) te na obavljanje usluga 
rezanja, savijanja, zavarivanja 

(TIG-WIG) i ostalih djelovanja 
na nehrđajući čelik, aluminij i 
bakar. V.A.K. d.o.o. od prvoga 
dana svoga gospodarskog dje-
lovanja stavilo je u trajnu zada-
ću ponuditi tržištu kvalitetu i 
poslovnu etiku koja je uteme-
ljena na dugogodišnjem isku-
stvu osnivača tvrtke stečenog 
u SR Njemačkoj. Kako ističu u 

tvrtki V.A.K. d.o.o., njihova na-
daleko poznata kvaliteta bila bi 
neostvariva bez dobro uhoda-
nog tima unutarnjih i vanjskih 
suradnika kao i suvremene teh-
nološke opremljenosti.

Želeći doprinijeti povećanju 

konkurentnosti proširenjem 
kapaciteta u proizvodnji inox 
proizvoda, u tvrtki su osmisli-
li europski projekt “Povećanje 
kapaciteta tvrtke VAK d.o.o.” te 
su ga, uz pomoć stručnih dje-
latnika CTR - Razvojne agen-
cije Brodsko-posavske župani-

je prijavili, nakon čega je pro-
jekt uspješno odobren za pro-
vedbu. Projekt je ukupno vri-
jedan 115.595,23 kuna, uku-
pni prihvatljivi troškovi iznose 
92.476,18 kuna, a bespovratna 
sredstva iznose 73.900,00 ku-
na.

- Projektom “Povećanje kapa-
citeta tvrtke VAK d.o.o.” predvi-
đeno je povećanje kapaciteta 
postojeće proizvodnje, aktiv-
nosti promidžbe i vidljivosti te 
upravljanje projektom, a sam 
projekt će omogućiti poveća-
nje prihoda te zapošljavanje 
jednog djelatnika. Do sada je 
proveden najveći dio projekta, 
odnosno isporučeni su strojevi 
za projektni element “Prošire-
nje kapaciteta i unaprjeđenje 
proizvodnje”. Riječ je o pet stro-
jeva: aparat za zavarivanje, apa-
rat za čišćenje i poliranje varo-
va, maska za zavarivanje, trač-


