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Miesto realizácie projektu:

Sadová 17, 052 80 Spišská Nová Ves

Názov projektu:

Inovácia technológie obrábania v spoločnosti BMZ a.s.

Cieľom projektu je dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BMZ a.s.
prostredníctvom inovácie výrobného procesu
Špecifické ciele:
•
obstarať inovatívnu technológiu – CNC obrábací stroj, ktorého parametre zefektívnia
celý výrobný proces
Východiskový stav: BMZ a.s. je strojárska výrobná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou.
Nachádza sa v kraji s veľmi vysokou mierou nezamestnanosti. Jej produkty sú určené hlavne pre
úpravárenský priemysel a spracovanie surovín. Spoločnosť zaviedla a používa systém
manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2009 v odbore Strojárska výroba. Spoločnosť
podniká vo vlastných priestoroch a na vlastných pozemkoch, má možnosti na zavedenie nových
technológií do výroby.

Stručný opis projektu:

Hlavným dlhodobým cieľom spoločnosti je rozšírenie podielu na trhu výroby strojov pre baníctvo,
ťažbu a stavebníctvo prostredníctvom podpory kvality našich výrobkov a zvýšenia flexibility pri
napĺňaní požiadaviek našich klientov. Jedným zo spôsobov, ktorými chce spoločnosť zvyšovať
svoju konkurencieschopnosť je doplnenie novej inovatívnej a vyspelej technológie do výrobného
procesu spoločnosti.

Stav po realizácii projektu:
Realizácia projektu umožní dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BMZ a.s.
prostredníctvom inovácie výrobného procesu. Zavedenie inovatívnej vyspelej technológie
zabezpečí inováciu 1 výrobného procesu, zvýšenie efektivity výroby a rastu pridanej hodnoty.
Zabezpečíme zvyšovanie produktivity a šetrenie nákladov. Investícia do inovatívnej technológie
bude mať veľký vplyv aj na rozšírenie segmentu zákazníkov a zlepšenie kvality poskytovaných
služieb. Synergickým efektom úspešnej realizácie projektu je vytvorenie 2 pracovných miest vo
výrobe (pre mladých ľudí vo veku 15-29 rokov, ktorí sú evidovaný na Úrade práce sociálnych
vecí a rodiny viac ako 6 mesiacov) na strojových zariadeniach, čo môže prispieť k zníženiu
nezamestnanosti v regióne.
Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Očakávame, že technológia,
ktorá sa obstará zabezpečí zníženie nepodarkovosti o cca 10%, čo bude mať pozitívny vplyv na
zníženie množstva odpadu.
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