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Názov projektu:
„Zvýšenie  konkurencieschopnosti  spoločnosti  METALTRIM,  s.r.o.  prostredníctvom
zavedenia  nových  inovatívnych  technológií  do  výroby  a  zamestnaním  nových
pracovných síl“

Stručný opis projektu:

Cieľ projektu:
Z výšenie konkurencieschopnosti spol. METALTRIM, s.r.o. prostredníctvom zavedenia
nových inovatívnych technológií do výroby a zamestnaním nových pracovných síl.

Špecifické ciele: 
 Podpora zamestnanosti v regióne Žilina a vytvorenie štyroch nových

pracovných miest. 
 Nákup inovatívnych technológií do výroby (3 technologické celky). 

Východiskový stav: 
Firma je osobným podnikom jej zakladateľa - Jozefa Žofaja a jej produkčná
orientácia je zameraná prevažne na strojárenskú kovovýrobu. V súčasnosti
je firma moderným a efektívnym podnikom, zameriavajúcim sa na vlastnú
výrobu  prípravkov  komponentov,  dielov  a  častí  prípadne  na  obrábanie
dodaných  polotovarov  na  základe  vlastnej  alebo  dodanej  výkresovej
dokumentácie.  Vyrába  diely  pre  automobilový,  elektronický,  textilný
priemysel, manipulačnú a dopravnú techniku, poľnohospodárske a pracovné
stroje  v  sériách,  a  taktiež  aj  v  kusovej  výrobe.  Silnou  stránkou  firmy  je
priaznivá nákladová štruktúra, ktorá pozitívne ovplyvňuje výslednú cenovú
ponuku. Spoločnosť pôsobí v strojárskom priemysle, ktorý je veľmi náročný
na výrobné prevádzky, strojné technológie a odborných pracovníkov, preto
sa METALTRIM, s.r.o. snaží napredovať v nových technológiách a rozširovať
výrobu  smerom  k  nákupu  inovatívnych  zariadení  a  tým  aj  zamestnávať
nových  zamestnancov,  ktorí  budú  schopní  stroje  ovládať.  S  rozširovaním
výroby bude spoločnosť do budúcnosti potrebovať aj nových ľudí na riadiace
pozície v rámci firmy. 

Stav po realizácii projektu:

Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k
napĺňaniu  vytýčených  cieľov  smerujúcich  k  zvyšovaniu  produkcie  a  k
inovovaniu  výrobných postupov.  Nákupom nových technológií  sa  prispeje
k uspokojeniu zvyšujúceho sa dopytu, rozšíreniu výrobnej činnosti ako aj k
zvyšovaniu počtu zamestnancov.  Firma plánuje  zamestnať  do 3 rokov od
ukončenia ďalších 3 ľudí. Firma taktiež získa značnú konkurenčnú výhodu a
posilní  si  postavenie  na  domácom  trhu.  Zakúpené  technológie  pomôžu
spoločnosti udržať krok s konkurenciou a zefektívňovať výrobu, znižovať
náklady a hlavne zvyšovať obchodné kontrakty na domácom trhu vlastnou
produkciou. Po realizácii projektu bude spoločnosť schopná uspokojiť nároky
zákazníkov  na  kvantitu  a  kvalitu  výrobkov  vo  väčšej  miere  ako  doteraz.
Spoločnosť METALTRIM, s.r.o. nákupom nových strojov rozšíri  svoju výrobu
ložísk,  konzol,  čapov  a rôznych iných výrobkov,  ktoré  budú vyrábané vo
vyššej  kvalite  a pri  zvýšenej  produkcii,  čím sa pokryje  zvýšený  dopyt  po
výrobkoch. Spoločnosť bude naďalej podporovať odborné
personálne zázemie, spoľahlivosť dodávok a kvalitu výroby, ktoré považuje
za podstatné faktory efektívnosti a konkurencieschopnosti firmy.
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