
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU 

Názov prijímateľa:   DIN-TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava 

Názov projektu:  Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK spol. s.r.o. 

Miesto realizácie projektu: Blatná na Ostrove 

Výzva - kód Výzvy:  OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 

Kód v ITMS2014+:  313031L873 

Výška zazmluvneného NFP: maximálne do výšky 157 182,00 EUR, čo predstavuje 50 % z Celkových  

oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu 

Opis projektu:  Projekt sa zameriava na riešenie inovácie súčasného výrobného 
procesu žiadateľa, ktorý sa zaoberá výrobou a poskytovaním služieb v 
oblasti strojárstva. Realizácia projektu je tiež zameraná na inováciu 
služby. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurenčnej schopnosti 
žiadateľa, posilnenie existujúcich a nadviazanie nových obchodných 
partnerstiev prostredníctvom inovácie výrobného procesu overovania 
parametrov produkcie na CNC Odvaľovacej fréze. Projekt nadväzuje na 
perspektívnu oblasti špecializácie RIS3 SK Automobilový priemysel a 
strojárstvo a Výroba a spracovanie železa a ocele, ako ja na oblasť 
Automatizácia, robotika a digitálne technológie. Realizácia 
predkladaného projektového zámeru prostredníctvom hlavnej aktivity 
Rozvoj existujúceho MSP priamo prispeje k zvýšeniu kvalitatívnej 
úrovne produkcie, operatívnosti výroby a zníženiu nákladov súvisiacich 
s reklamáciou chybnej produkcie. Projekt uvažuje s obstaraním 4-
osého CNC meracieho zariadenia pre výrobky produkované na CNC 
Odvaľovacej fréze. Technológia umožní žiadateľovi sledovať kvalitu 
produkcie a zaviesť maximálnu presnosť merania do výrobných 
podmienok spoločnosti, čo súvisí s požiadavkami odberateľov a 
narastajúcimi štandardmi v automobilovom priemysle. Výsledkom 
projektu bude dosiahnutie merateľných ukazovateľov: Počet 
produktov, ktoré sú pre firmy nové (1), Počet inovovaných procesov 
(1), Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (2), Počet 
podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré 
sú pre firmu nové (1), Počet podnikov, ktoré dostávajú granty 
(1).Predkladaný projekt sa bude realizovať v Blatnej na Ostrove, v 
okrese Dunajská Streda, v Trnavskom samosprávnom kraji. 

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk 

https://www.itms2014.sk/projekt?id=b57fdfcc-2d5d-4088-a20d-ad132c201abf 

www.eurofondy.sk – Centrálny koordinačný orgán 

Zavedenie inovovaného produktu ALU System

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

313031R271

maximálne do výšky 1 000 000,00 EUR, čo predstavuje 50 % z Celkových

oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu

Hlavným cieľom projektu je inovácia stredného stupňa produktu - systému 
ALU profilov zavedením inovatívnych, ekologicky nenáročných technológií do 
výroby a spracovania hliníkových profilov.
Čiastkovými cieľmi projektu, ktoré prispievajú k naplneniu hlavného cieľa sú :
 •  Zavedenie inovovaného produktu s novými kvalitatívnymi a 
funkčnými vlastnosťami do portfólia spoločnosti
 •  Zvýšenie konkurenciseschopnosti spoločnosti, pokrokom v oblasti 
inovácií s dôrazom na ekologický aspekt výrobných technológií
 •  Zvýšenie zamestnanosti, vytvorením 5 pracovných pozícií, z toho 
pre 3 uchádzačov zo znevýhodnených skupín
Realizácia  hlavnej aktivity projektu „Rozvoj existujúceho MSP“ je  plánovaná 
počas obdobia 9 mesiacov od 03/2019 – 11/2019.
Miesto realizácie: Výrobná hala  v katastrálnom území Mokrance, na ulici 
Košická 2, ktorá sa nachádza na parcelnom čísle č. 601/12 a 601/20. Obec 
Mokrance sa nachádza v okrese Košice-okolie.
Merateľné ukazovatele projektu:
 • Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové, v počte 1
 • Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre firmu nové, v počte 1
 • Počet podnikov, ktoré dostávajú granty, v počte 1
 • Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch, v počte 5
 • Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo 
znevýhodnených sociálnych skupín, v počte 3

https://www.itms2014.sk/projekt?id=8c500008-72d5-4ee9-bfb9-be032b549e26


