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Miesto realizácie projektu:

Sadová 17, 052 80 Spišská Nová Ves

Názov projektu:

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti BMZ a.s.

Cieľom projektu je dosiahnuť nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty a kvality celého výrobného
procesu v podmienkach BMZ a.s. prostredníctvom inovácie výrobného procesu
Špecifické ciele:
•
inovovať výrobný proces obstaraním inovatívnej technológie CNC obrábania, pálenia,
tvárnenia a predúpravy povrchu otryskaním.
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. Firma podniká
vo vlastných priestoroch a na vlastných pozemkoch, má možnosti na zavedenie nových
technológií do výroby.
Stručný opis projektu:

Hlavným dlhodobým cieľom firmy 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 firma zvyšovať svoju
konkurencieschopnosť je doplnenie nových inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného
procesu firmy. Popri doplnení nových inovatívnych technológií je nevyhnutné aj nahradenie
niektorých súčasných zastaralých technológií novými, modernými, ktoré umožnia nárast
produktivity, zníženie nepodarkovosti a umožnia v danej fáze výrobného procesu znížiť spotrebu
energie.
Stav po realizácii projektu:
Vďaka príspevku z fondov Európskej únie realizácia projektu nám umožní dosiahnuť nárast
tržieb, nárast pridanej hodnoty a kvality celého výrobného procesu v podmienkach BMZ a.s.
prostredníctvom inovácie výrobného procesu. Cez zavedenie inovatívnych vyspelých technológií
(CNC obrábací stroj, CNC páliaci stroj, Otryskávací box, CNC hydraulický ohraňovací lis),
zvýšenie efektivity výroby a rast pridanej hodnoty podporíme konkurencieschopnosť spoločnosti
BMZ a.s. Dosiahneme plnenie najvyšších požiadaviek našich odberateľov na kvalitu produktov.
Zabezpečíme zvyšovanie produktivity a šetrenie nákladov.

Názov a sídlo prijímateľa:

BMZ a.s.

Dátum začatia realizácie
projektu:

08.07.2014

Dátum skončenie realizácie
projektu:

22.10.2015

Logo operačného programu:

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky
riadiaceho orgánu a daného
operačného programu:

www.economy.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku:

275 250 €

Fotodokumentácia z cenovej
ponuky:

CNC obrábací stroj

CNC páliaci stroj,

Otryskávací box

CNC hydraulický ohraňovací lis

 www.opkahr.sk



www.siea.gov.sk

