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Miesto realizácie projektu: M.R. Štefánika 44, 02 601 Dolný Kubín

Názov projektu: Inovácia výrobného procesu v spoločnosti FG – METAL, s.r.o.

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu  je „Upevniť postavenie spoločnosti FG – METAL, s.r.o. na trhu 
priemyselných výrobkov a služieb prostredníctvom obstarania inovatívnej 
technológie.“
Špecifické ciele:

 Zlepšiť podmienky v spoločnosti FG – METAL, s.r.o. vo výrobnom 
procese inováciou výrobnej technológie čím zabezpečíme zvýšenie tržieb
spoločnosti.“ 

Východiskový  stav: Spoločnosť  FG  –  METAL,  s.r.o. patrí  medzi  spoločnosti
pôsobiace v oblasti strojárenského vývoja, výroby a montáže produktov a prevádzkuje
činnosti  kovoobrábania,  zámočníctva,  výroby  jednoduchých  výrobkov  z  kovu,
opracovania  kovu  jednoduchým  spôsobom  a  na  CNC  strojoch.  V súčasnosti
disponujeme  technológiou  zameranou  na  opracovanie  štandardných  aj  atypických
výrobkov,  lisovacie a ohýbacie práce.  V kooperácii  s inými  spoločnosťami vieme pre
našich zákazníkov zabezpečiť aj všetky povrchové úpravy výrobkov. Táto služba však
navyšuje cenu výrobkov,  ktorá zahŕňa okrem samotného dodatočne zabezpečeného
opracovania aj platbu za opracovanie externej spoločnosti.
Súčasná  technológia  nedisponuje  potrebnou  technickou  kapacitou  pre  napĺňanie
požiadaviek našich terajších i potenciálnych zákazníkov. 

Stav po realizácii projektu:
Vďaka podpore z EÚ pre projekt s názvom Inovácia výrobného procesu v spoločnosti FG
– METAL, s.r.o., nákupom inovatívnych a vyspelých technológií dôjde k zefektívneniu
súčasného  opracovávania  komponentov,  zníženiu  energetickej  náročnosti,  a
efektívnemu zhodnoteniu prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na
životné prostredie.
Inovácia  technologického zariadenia  podstatne zjednoduší  a urýchli  výrobný proces,
čím prispeje k rozvoju produktivity práce v našej prevádzke. Zníži sa náročnosť obsluhy
strojov, v dôsledku čoho vytvoríme priestor pre poskytnutie pracovných príležitostí pre
uchádzačov  o zamestnanie  vo  veku  15  –  29  rokov  bez  náležitých  skúseností
s obsluhou strojových zariadení.
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