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HORIZONTÁLNE VYVRTÁVACIE OBRÁBACIE
CENTRUM

Projekt

je spolufinancovaný Európskou úniou.

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

Popis cieľa projektu.

Nenávratný finančný príspevok: 241 200 €

Prijímateľ: V+S Welding, s.r.o.

Spoločnosť V + S Welding, 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 Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum s príslušenstvom (Frézovacia a vŕtacia hlava, Obrobková sonda, Prístroj na zameriavanie nástrojov) pre 
vysokopresné obrábanie kovov a ich zliatin. Cieľom projektu je zvýšiť technologickú úroveň žiadateľa prostredníctvom inovačných aktivít a dosiahnuť inováciu produktu a výrobného procesu. Nové 
produkty, vysokopresné obrobky (komponenty prídavných poľnohospodárskych zariadení) 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 obrobkov, hlavne pre agropriemysel, dopravný a strojársky priemysel. Nové technológie vysoko 
rýchlostného a vysoko presného obrábania umožnia obrábanie ocele ako aj všetkých druhov zliatin, penového hliníka, kompozitných materiálov. Realizáciou projektu spoločnosť obslúži pre ňu nové trhy, 
dôjde k nárastu tržieb a pridanej hodnoty, čím sa dosiahne zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. 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:  Stöcklova 32/77, 08501 Bardejov
Miesto realizácie projektu:  Duklianska 1410/21, 085 01 Bardejov
                                                  Tarnov 206, 086 01 Rokytov


