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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz z budżetu państwa

Numer projektu: WND-RPLD-03.02.00-00-160/11
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii stabilizacji termicznej wyrobów 
włókienniczych w firmie AN-FARB
Beneficjent: AN-FARB Krzysztof Nadolski, Zdzisław Nuszkiewicz Sp. j. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Wartość całkowita projektu: 3 111 900,00 zł
Koszty kwalifikowane: 2 530 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 492 700,00 zł (w tym EFRR: 1 268 795,00 zł)

Termin realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Podstawowym  celem  projektu  jest  wdrożenie  do  produkcji  przemysłowej, 
a w konsekwencji  wprowadzenie  na  rynek  nowej  usługi,  która  świadczona  będzie 
przy  wykorzystaniu  innowacyjnej  technologii  stanowiącej  wyniki  prac  badawczo-
rozwojowych, które są nie starsze niż 1 rok. 
Konieczność realizacji  wnioskowanego projektu jest  wynikiem prowadzonych prac 
badawczo-rozwojowych  i  będzie  miała  znaczący  wpływ  na  realizację  założeń 
strategicznych  przedsiębiorstwa  w  zakresie  wzrostu  konkurencyjności  na  rynku 
międzynarodowym  w  zakresie  świadczenia  usług  uszlachetniania  wyrobów 
włókienniczych.  Realizacja  wnioskowanego projektu będzie miała  duży wpływ na  
wzrost konkurencyjności nie tylko wnioskodawcy, ale również firm kooperacyjnych na 
podstawie zawartych umów o współpracy. 

Dzięki realizacji wnioskowanej inwestycji spółka AN-FARB wprowadzi na rynek nową, 
udoskonaloną  usługę  stabilizacji  termicznej  oraz  uszlachetniania  wyrobów 
włókienniczych  wrażliwych  na  działanie  wysokiej  temperatury,  która  jest  zgodna 
z oczekiwaniami  potencjalnych  odbiorców,  jak  również  z  zakresem  norm 
bezpieczeństwa użytkowania.
Głównym  celem  wdrażanej  przez  spółkę  AN-FARB  inwestycji  jest  zwiększenie 
potencjału  konkurencyjnego  firmy  na  polskim  jak  i  zagranicznym  rynku.  Cel  ten 
zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

• wprowadzenie  na  rynek  nowej  ulepszonej  usługi,  która  w  stosunku 
do wyrobów  oferowanych  przez  pozostałe  podmioty  umożliwi 
przedsiębiorstwu  osiągnięcie  znacznej  przewagi  konkurencyjnej 
na międzynarodowym rynku, 

• wdrożenie  innowacyjnej  technologii  oraz  innowacyjnego  systemu 
informatyczno-komunikacyjnego,
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• nawiązanie nowych i umocnienie dotychczasowych powiązań kooperacyjnych 
z  jednostkami  świata  biznesu  
i nauki.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu na rynek zostanie wprowadzona nowa, 
udoskonalona  usługa  stabilizacji  termicznej  oraz  uszlachetniania  wyrobów 
włókienniczych wrażliwych na działanie wysokiej temperatury.


