AMV METALL OÜ
teostab projekti „AMV METALL”, mida toetab
MTÜ Mulgimaa Arenduskoja LEADER
strateegia meede I „Ettevõtluse arendamine”.
Tegevused: Ettevõtte tegevuseks vajaliku põhivara soetamine
Hoonete ja rajatiste rekonstrueerimine

Projekti toimumise aeg: detsember 2016.a. - november 2017.a.

Projekti sisu lühikirjeldus
Projekti sisuks on ettevõttele AMV Metall vajalike seadmete soetamine ning ettevõttele kuuluval kinnistul asuva hoone parendamine.
Seadmete soetamisega muutub ettevõtte jätkusuutlikumaks ning seeläbi suudab oma klientidele pakkuda kiiremat, efektiivsemat
ning kvaliteetsemat teenust ja tooteid.
Samuti laieneb pakutavate teenuste valik. Olulisel määral muutuvad tööde teostamised lihtsamaks ja kaasaegsemaks võrreldes enne
projekti elluviimist.
Hoone renoveerimisega vahetame välja amortiseerunud aknad, katusekatte ning teostame parendustöid, mis teevad ettevõtte igapäeva
töö kiiremaks ja efektiivsemaks.
Lisaks sellele paraneb ja muutub kaasaegsemaks AMV Metall töökeskkond, mis omakorda annab võimaluse meelitada tööle uusi inimesi ja eriti
kvalifitseeritud nooremapoolset tööjõudu.
Projekti otsesed eesmärgid
1.
2.
3.
4.
5.

Ettevõtte arendamine ja jätkusuutlikkuse suurendamine kohalikus kogukonnas
Kaasaegsema töökeskkonna loomine
Uute töökohtade loomine
Ettevõtte tootmismahu suurendamine
Kvalifitseeritud tööjõu piirkonnas hoidmine

Projekti eesmärk on tekitada ettevõttesse vähemalt 4 uut töökohta. Peamisteks uuteks töötajateks kavandatakse noored vanuses 20-30
aastat, kuna ettevõttesse soovitakse kaasata noori ja luua aktiivne kollektiiv. Selle tingib asjaolu, et ka osanikud on nooremad.
Projekti elluviimisel suudab ettevõte toota kohalikus keskkonnas kõrgemat lisandväärtust omavaid tooteid. Renoveerimise teostamisel
omab ettevõte kaasaegsemat töökeskkonda, mis kindlasti aitab kaasa noorte inimeste töölevõtmisele.

Tulemus
Projekti realiseerumisel tekib ettevõttes AMV Metall vähemalt 4 uut töökohta, mis täidetakse kohaliku nooremapoolsete töötajatega. Tänu
projektile suudab ettevõte olla kaasaegsem ja jätkusuutlikum ning seeläbi arendab majandustegevust Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas.
Projekti realiseerumisel kasvab ettevõtte majanduslikult ning suudab pakkuda oma klientidele laialdasemaid teenuseid ning tooteid.
Lisaks sellele on ettevõttel AMV Metall seadmed, millega luua omatooteid ja seeläbi lisandväärtustada täiendavalt ettevõtte toodangut.
Projekti realiseerumisel kasvab piirkonna konkurentsivõime, kuna ettevõtte kasvuga ja arenemisega luuakse uued töökohad, paremad
tingimused ning seeläbi meelitame inimesi saabuma või jääma piirkonda.
Projekti realiseerumisel suureneb potentsiaalsete klientide hulk märkimisväärselt, kuna suureneb tootmismaht ning lisanduvad uued
tootmisvõimalused ja teenused.

