Prijímateľ: EUROKOV SK, s.r.o

Projekt

Rozvoj podnikania spoločnos� EUROKOV SK
v spolupráci so Strednou odbornou školou
je spoluﬁnancovaný Európskou úniou.
v Starej Ľubovni
Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnos� MSP vo fáze rozvoja

Popis cieľa projektu.

Spoločnosť EUROKOV SK, s.r.o. sa zaoberá výrobou kabín a dielcov pre veľké stavebné a poľnohospodárske stroje, cestné valce, komunálne vozidlá a výrobou hliníkových kabín na žeriavy. Najnovším
výrobkom sú montované garáže StuccoSteel, ktoré vznikli vlastnou vývojárskou činnosťou spoločnosti. V rámci zamýšľaného projektu – činnosti, plánuje spoločnosť EUROKOV SK, s.r.o. obstarať a uviesť do
prevádzky hydraulický ohraňovací lis - 1 ks, ktorý pomocou horného a dolného hydraulického upínania nástrojov, vysokej automatizácii a pracovnej rýchlosti predstavuje v súčasnosti najmodernejšiu
technológiu ohýbania kovových dielcov. V rámci projektu sa pomocou inovatívnej technológie dosiahne možnosť vyrábať výrobky a poskytovať služby pre takých zákazníkov, ktorých dopyt momentálne
spoločnosť nie je schopná uspokojiť. Výrobou zložitých ohýbaných dielcov – nosníkov vo vlastnej réžii sa docieli zníženie nákladov na jednotku produkcie, zrýchlenie produkčného procesu, zníženie
množstva manipulácie a prepravy polotovarov, zníženie resp. eliminácia chybovosti vo výrobe, nakoľko bude mať spoločnosť pod dohľadom celý výrobný proces a inovatívny výrobný proces poskytuje
možnosť rýchlej málosériovej výroby, čím bude spoločnosť schopná efektívne a pružne reagovať na potreby trhu. Realizáciou projektu dôjde k priamej podpore v oblasti špecializácie automobilový priemysel
a strojárstvo, nakoľko spoločnosť pôsobí v rámci dodávateľsko – odberateľského reťazca strojárskej výroby. Realizáciou projektu spoločnosť obslúži pre ňu nové trhy, dôjde k nárastu tržieb a pridanej
hodnoty, čím sa dosiahne zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. Projekt bude realizovaný v prevádzke prijímateľa na adrese EUROKOV SK, s.r.o., Orlov 348, 064 43 Orlov, parcelné číslo 421/17. Miesto
realizácie je plne pripravené na realizáciu projektu. Spoločnosť EUROKOV SK, s.r.o. zabezpečí počas doby realizácie a udržateľnosti projektu bezodplatný prístup k dlhodobému majetku obstaranému v rámci
projektu, vrátane potrebného personálu, za účelom realizácie praktického vyučovania žiakov spolupracujúcej strednej odbornej školy. Merateľnými ukazovateľmi budú pre firmu:
• Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (kód P0284) – 1
• Počet inovovaných procesov (kód P0760) – 1

Nenávratný ﬁnančný príspevok: 183 255,78 €
Sídlo prijímateľa: Orlov 348, 064 43 Orlov
Miesto realizácie projektu: Orlov 348, 064 43 Orlov

Riadiaci orgán:

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“

Sprostredkovateľský orgán:

