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Rozvoj podnikania spoločnos� AMH METAL
v spolupráci so SOŠ Elektrotechnická
Matejovce

Projekt

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnos� MSP vo fáze rozvoja
Popis cieľa projektu.

Nenávratný finančný príspevok: 139 416,09 €

Prijímateľ: AMH METAL, s.r.o

Spoločnosť AMH METAL, s.r.o. sa zaoberá výrobou kovových dielcov a vysokopresných obrobkov. Výrobný program pozostáva z výroby nasledujúcich tovarov - kovové dielce pre strojárske a stavebné 
mechanizmy, dopravníkové príslušenstvo. Spoločnosť vyrába dielce pre jednoúčelové stroje výrobnej linky využívané v automobilovom priemysle, v chemickom priemysle, potravinárskom priemysle a 
poľnohospodárstve. V rámci zamýšľaného projektu – činnosti, plánuje spoločnosť AMH METAL, s.r.o. obstarať a uviesť do prevádzky CNC / manuálnu 3-osú lóžovú frézku – 1 ks a CNC 3-osé sústružnícke 
centrum – 1 ks. Inovácia procesu bude mať za následok nárast efektívnosti výroby spoločnosti v dôsledku úspory výrobného času a nákladov, nakoľko budú integrované viaceré úkony na jednom z dvoch 
obstarávaných zariadení. Bude stačiť len jedna kon�gurácia zariadenia bez ďalšieho zásahu na manipuláciu alebo znovu-upnutie polotovaru. Spotrebuje sa menej náradia, výrazne sa zlepší ochrana zdravia a 
bezpečnosť pri práci. Keďže výroba výrobkov na novej CNC / manuálnej 3-osej lóžovej frézke a CNC 3-osom sústružníckom centre trvá podstatne kratšie, zníži sa objem spotrebovanej energie, vo 
všeobecnosti sa režijné náklady znížia v každom ohľade. Úspora týchto nákladov významne pomôže rastu konkurencieschopnosti spoločnosti. 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 AMH METAL, s.r.o., Továrenská 10, 064 01 
Stará Ľubovňa, parcelné číslo 1946/5. Miesto realizácie je plne pripravené na realizáciu projektu. Spoločnosť AMH METAL, 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 �rmu:
• Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (kód P0284) – 1
• Počet inovovaných procesov (kód P0760) – 1

Sídlo prijímateľa: Hniezdne 202, Hniezdne 065 01
Miesto realizácie projektu: Továrenská 10, 064 01 Stará Ľubovňa


