Riadiaci orgán:

Sprostredkovateľský orgán:

Názov prijímateľa:

BMZ a.s.

Sídlo prijímateľa:

Sadová 17, 052 80 Spišská Nová Ves

Názov projektu:

Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu
spoločnos BMZ a.s.

Miesto realizácie projektu:

Sadová 17, 052 80 Spišská Nová Ves

Výška poskytnutého NFP:

579 214,80 €

Kód ITMS2014+:

313012X365
Spoločnosť BMZ a.s. sa od roku 1995 venuje výrobe strojov a zariadení pre
úpravárenský priemysel a priemysel spracovania surovín. Hlavným
výrobným a produktovým zameraním sa klasi kuje pod SK NACE 28.92 Výroba strojov pre baníctvo ťažbu a stavebníctvo, reprezentujúcom hlavné
odvetvie SK NACE domény RIS3 SK 28 - Výroba strojov a zariadení i n.

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese
spoločnos , zvýšenie jej konkurencieschopnos prostredníctvom
inteligentných riešení, zvyšovanie technologickej úrovne výroby obstaraním
nových inova vnych technológií a ich zavedením do výroby.
Prostredníctvom obstarávaných technológií spoločnosť inovuje výrobný
proces CNC trieskového opracovania a CNC plazmového rezania, 3D
ukosovania, vŕtania, závitovania a zahlbovania. Hlavnou ak vitou projektu
je Podpora inteligentných inovácií. Miestom realizácie je Sadová 17, Spišská
Nová Ves.
Nová technológia svojim vysokým inovačným a inteligenčným potenciálom
zabezpečí spoločnos upevnenie jeho postavenia na trhu, dôjde k zvýšeniu
pridanej hodnoty a produk vity v rámci hodnotového reťazca žiadateľa,
zvýšeniu efek vity výrobného procesu, exibility a
k úspore
fondu pracovného času, ako aj k rozvoju možnej spolupráce
s
domácimi alebo zahraničnými subjektmi. Spoločnosť zavedie do výrobného
procesu prvky inteligentných riešení, ktorými za aľ nedisponovala. Ďalším
prínosom obstaranej technológie bude zvýšenie kvality, rýchlos , presnos ,
efek vnos a pružnos vo výrobnom procese
s ohľadom
na trvalo-udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.
Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné merateľné ukazovatele:
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1
Počet inovovaných procesov: 2

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
www.mindop.sk
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