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Základné informácie o realizovanom projekte
Identifikácia projektu:
Názov projektu:

Stolárstvo OREX inovuje

Kód projektu v ITMS2014+:

313031L677

Miesto realizácie projektu:

Lipníky

Celkové náklady projektu:

141 644,67 EUR

Schválený NFP:

70 822,33 EUR (50%)

Spolufinancovanie:

70 822,34 EUR (50%)

Dĺžka projektu:

12.mesiacov

Relizácia projektu:

11/2018 – 10/2019

Operačný program:

Výskum a inovácie

Prioritná os:

3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita:

3. 3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít
pre vývoj produktov a služieb

Špecifický cieľ:

3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze
rozvoja

Schéma pomoci:

Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu
malých a stredných podnikov grantovou formou (de
minimis)

Výzva - kód Výzvy :

OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
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Ciele projektu:
Hlavný cieľ projektu:
Do roku 2020 chceme zvýšiť objem predaja našich výrobkov minimálne o 50 % oproti roku
2016, pričom dosiahneme 10%-tný podiel vývozu do zahraničia.
Aby sme ho dosiahli, tak sme si určili aj tieto špecifické ciele:
1. Dizajn nových výrobkov vhodných do malosériovej výroby
2. Nákup moderných technológií a zavedenie malosériovej výroby do konca roka 2018
3. Expanzia na zahraničné trhy
4. Zvýšenie podielu predaja cez internet
Realizáciou projektu zavedieme do výroby min. 5 nových/inovovaných výrobkov a zinovujeme
5 postupov, konkrétne:
 tri výrobné procesy:
o zavedieme malosériovú výrobu nových produktov
o začneme využívať CNC obrábacie centrum v zákazkovej výrobe
o nové postupy v spracovaní dizajnu
 a dva postupy spojené s predajom výrobkov:
 moderné spracovanie ponúk obsahujúcich aj vizualizácie a dizajnovanie na
mieste
 tiež chceme doplniť klasické formy predaja a zaviesť moderný, pružný,
pravidelne aktualizovaný a vždy dostupný systém on-line predaja a postupne
zvyšovať podiel predaja našich produktov cez internet
Aktivity projektu:
Aktivita 1: Rozvoj existujúceho MSP
V rámci hlavnej aktivity projektu chceme v roku 2018 nakúpiť modernú technológiu a vďaka
nej inovovať:
 tri výrobné procesy:
o zavedieme malosériovú výrobu nových produktov
o začneme využívať vo výrobe CNC obrábacie centrum v zákazkovej výrobe
o nové postupy v spracovaní dizajnu
 a dva postupy spojené s predajom výrobkov:
 moderné spracovanie ponúk obsahujúcich aj vizualizácie a dizajnovanie na
mieste
 tiež chceme doplniť klasické formy predaja a zaviesť moderný, pružný,
pravidelne aktualizovaný a vždy dostupný systém on-line predaja a postupne
zvyšovať podiel predaja našich produktov cez internet
V súčinnosti so zavedením novej formy výroby u nás budú realizované nadväzujúce
podaktity, ktoré obsahujú nasledovné činnosti:
Podaktivita 1.1: Nákup technológií a zavedenie malosériovej výroby
Podaktivita 1.2: Zavádzanie nástrojov elektronického podnikania
Podaktivita 1.3: Marketingové aktivity súvisiace s uvedením nových výrobkov na trh
Podaktivita 1.4: Zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľa a jeho zamestnancov
Spracovala Ing. Eva Bitarovská
Externý expert pre VO
...........................................................
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