„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

Miesto realizácie projektu:

EUROFIMA,s.r.o. ,Priemyselná 9058/6, 907 01 Myjava

Názov projektu:

EUROFIMA 2015 – Zvýšenie efektívnosti výrobných procesov

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy inštaláciou inovatívnej technológie
Špecifické ciele:
•
Zvýšenie zamestnanosti v regióne vytvorením 1 pracovného miesta pre operátora
tvárniacich strojov vo veku do 29 rokov
•
Modernizácia a rozšírenie variability strojov a zariadení za účelom zvýšenia efektívnosti
výrobných postupov rezania a ohýbania materiálu
•
Uspokojenie potrieb zákazníkov zvýšením výroby a predaja bez potreby externej
kooperácie
Zvýšenie pridanej hodnoty znížením výrobnej spotreby po náhrade externej kooperácie
v procesoch rezania a ohýbania materiálu

Stručný opis projektu:

Projekt sa realizoval v priem. parku v Myjave, kde sídli viacero firiem. Miesto realizácie projektu
sa vyznačuje dostupnosťou vzdelaných zamestnancov.
Pôsobenie spoločnosti EUROFIMA,s.r.o. presahuje regionálny i celoštátny rámec. Žiadateľ je
významným dodávateľom vo výrobe mestského mobiliáru, typizovaných a atypických prístreškov,
prestrešení verejných priestorov a ostatných kovových konštrukcií, s potenciálom služieb
priemyselnej povahy. Na trhu pôsobí od r. 2001, počiatočné obchodné zameranie sa zmenilo na
výrobné, tento proces je dlhodobý. Z pôvod. priestorov v Brezovej pod Bradlom bola v roku 2011
výrobná prevádzka presťahovaná do Myjavy. V roku 2012 dosiahla obrat 1 734tis. EUR, ale ďalší
rozvoj si vyžaduje doplnenie a modernizáciu výrobných zariadení. Projekt mal inovatívne
zameranie na zvýšenie efektívnosti procesov rezania a ohýbania materiálov. Výsledky a dopady
projekty budú eliminovať slabšie stránky a ohrozenia žiadateľa využitím príležitostí uvedených
v SWOT analýze. Pre ďalšie zefektívnenie výroby bolo potrebné rozšíriť strojový park, inovovať
postupy strihania a ohýbania plechov, rezania a ohýbania rúr a profilov, čo bolo podmienené
obstaraním nových výkonných zariadení pri realizácii projektu.

Názov a sídlo prijímateľa:

EUROFIMA,s.r.o., Priemyselná 9058/6, Myjava, 907 01

Dátum začatia realizácie
projektu:

21.05.2015

Dátum skončenie realizácie
projektu:

31.10.2015

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:

119 055 €

Fotodokumentácia alebo
vizualizácia realizácie aktivít
výsledkov projektu (uvedené
musí byť pravidelne
aktualizované).

Administratívna kontrola VO bola zo strany SIEA po doplnení
dokumentácie ukončená a schválená dňa 07.04.2015
Realizácia projektu sa začala podpisom zmlúv s dodávateľmi dňa
21.05.2015
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Projekt bol úspešne ukončený dňa 31.10.2015
Fotodokumetácia ku dňu 31.10.2015
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