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INTELIGENTNÉ INOVÁCIE V SPOLOČNOSTI
MET-KOV S.R.O.

Projekt

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ projektu: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

Popis cieľa projektu.

Nenávratný finančný príspevok: 313 897,50€

Prijímateľ: MET-KOV s.r.o

Spoločnosť MET-KOV s.r.o. plánuje v rámci projektu diverzi�kovať výrobu vo svojej existujúcej prevádzkarni na výrobu nových produktov, ktoré doteraz spoločnosť nebola schopná vyrábať. Spoločnosť 
plánuje obstarať a uviesť do prevádzky Laserový páliaci stroj a CAD softvérový balík pre vysokopresné obrábanie kovov a ich zliatin. Cieľom projektu je zvýšiť technologickú úroveň žiadateľa 
prostredníctvom inovačných aktivít a dosiahnuť inováciu produktu. Nové produkty, vysokopresné výpalky 3D s presnosťou obrábania až 0,1 mm sú pre �rmu nové, nakoľko vzhľadom na absenciu 
technológií ich spoločnosť nie je schopná v súčasnosti vyrábať. Realizáciou projektu dôjde k priamej podpore v oblasti špecializácie automobilový priemysel a strojárstvo, nakoľko spoločnosť pôsobí v 
rámci dodávateľsko – odberateľského reťazca strojárskej výroby, ako aj z dôvodu, že nové technológie umožnia výrobu širokého spektra vysokopresných výpalkov 3D, hlavne pre strojársky, dopravný a 
stavebný priemysel. Realizáciou projektu spoločnosť obslúži pre ňu nové trhy, dôjde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty, čím sa dosiahne zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. Projekt bude 
realizovaný vo vlastnej prevádzke prijímateľa na adrese MET-KOV s.r.o., Priemyselná 469, Ladomerská Vieska965 01, parcelné číslo 954/9 evidovaná na LV číslo 1221. Miesto realizácie je plne pripravené na 
realizáciu projektu. Merateľnými ukazovateľmi budú pre �rmu:
• Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (kód P0284) – 1
• Počet inovovaných procesov (kód P0760) – 1
• Počet produktov, ktoré sú pre �rmu nové (kód P0512) – 1
• Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre �rmu nové (kód P0288) – 1

Sídlo prijímateľa: Ladomerská Vieska, Priemyselná 430, 96501
Miesto realizácie projektu: Ladomerská Vieska, Priemyselná 430, 96501


