Dotace EU a veřejná podpora
AVL je tradičním výrobcem armatur malých světlostí pro klasickou energetiku, bytovou a
průmyslovou výstavbu, chemický průmysl, plynárenství, pro rozvody teplé a studené vody a vzduchu.
Od roku 1997 je zaměřena také na práce výrobní povahy (obrábění kovů) podle výkresové
dokumentace dodané objednatelem. V roce 2007 se objevily první úvahy o rozšíření našeho
výrobního sortimentu o další produktovou řadu, a sice vysokotlaké armatury a montážní sestavy
armatur vyšších průměrů určených především do energetického průmyslu. V následujících letech
jsme začali podnikat postupné kroky k uskutečnění těchto velkolepých plánů, s čímž nám výrazně
pomohly programy Operačního programu Podnikání a inovace, program ROZVOJ. Za dotační
podpory z prostředků EU a státního rozpočtu ČR se nám za tímto účelem podařilo zrealizovat 2
projekty, a to:
1. NÁKUP CNC OBRÁBĚCÍCH ZAŘÍZENÍ
V roce 2009 jsme se stali úspěšnými žadateli o dotaci na projekt nákupu CNC obráběcích strojů s
celkovou investicí 41,7 mil Kč. Podařilo se nám vybudovat novou výrobní linku, zmodernizovat výrobu
a zlepšit technické zpracování výrobků. Nákup těchto zařízení nám umožnil rozšířit nabídku pro naše
zákazníky o komponenty armatur pro energetická zařízení. Jedná se o širokou škálu vysokotlakých
armatur, především šoupat a zpětných klapek o světlostech DN65-500 i více.
2. KOMPONENTY PRO JADERNOU ENERGETIKU – EXPORTNÍ SMĚR
Druhým projektem s realizovanou investicí 22,8 mil Kč byl v letech 2010 a 2011 navazující projekt
Komponenty pro jadernou energetiku – exportní směr, který nám umožnil rozšířit linku o další
výrobní zařízení a tím zvětšit a technologicky posunout dále nabídku sortimentu pro naše zákazníky.

Realizací těchto 2 projektů však naše investiční aktivita neskončila, vlastními silami nadále
pokračujeme v rozšiřování vybudovaných kapacit o přídavná technická zařízení. V roce 2012 bylo
vybudováno navazující pracoviště pro svařování obrobků včetně 2 vozových pecí pro předehřev
materiálu.
V současnosti jsme vybaveni technologiemi pro výrobu dílců až do hmotnosti 7500 kg a rozměru
obrobku 6000 x 2000 x 1250 mm. Jsme schopni výroby komponent pro armatury v DN 65-500, taktéž
je možné vyrábět většinu částí i pro armatury větších velikostí.

