
„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“   

Miesto realizácie projektu: Stredné Slovensko, Žilinský kraj, EMP, s.r.o., M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina 

Názov projektu: Inovácia kovovýroby v spoločnosti EMP, s.r.o 

Stručný opis projektu: 

Cieľom projektu je prispieť k inovácií kovovýroby, konkurencieschopnosti a rastu 
zamestnanosti EMP, s.r.o. ako i kraja. 
 
Špecifické ciele:  

 Zvýšenie inovatívnosti kovovýroby 
 Zvýšenie produktivity 
 Zvýšenie kvality kovovýroby 
 Vytvorenie nových pracovných miest 

 
Východiskový stav: Spoločnosť EMP, s. r. o. so sídlom v Žiline, je mladá dynamicky sa 
rozvíjajúca spoločnosť, zameraná na strojársku výrobu v segmente kovoobrábania, zámočníctva 
a výskum a vývoj v tejto oblasti. Spoločnosť EMP, s. r. o. svojou veľkosťou patrí do kategórie 
malých firiem, ktoré majú problémy pri zaobstarávaní finančných prostriedkov, najmä pokiaľ sa 
jedná o také množstvo finančných nákladov, ktoré predstavuje predkladaný projekt. Význam 
nástroja NFP sa v súčasnej dobe pre EMP, s. r. o. javí ako kľúčový a jediný akceptovateľný 
nástroj financovania nákupu nových inovatívnych technológií. 

Stav po realizácii projektu: Projekt  s názvom „Inovácia kovovýroby v spoločnosti EMP, 
s.r.o.“ je dôležitým z hľadiska upevnenia postavenia spoločnosti na trhu strojárenskej a 
nástrojárenskej výroby a cestou k zvýšeniu vlastnej ako i regionálnej konkurencieschopnosti.  
Realizácia projektu je v súlade nielen s kľúčovými strategickými koncepciami a plánmi na úrovni 
mesta Žilina, Žilinského samosprávneho kraja a SR, ale aj v súlade so stratégiou rozvoja 
samotnej spoločnosti EMP, s.r.o., ako podnikateľského subjektu. 
Zakúpenie nových technológií vygeneruje 3 inovatívne výrobné postupy, bude vyžadovať prijatie 
nových zamestnancov na jeho obsluhu, zvýši sa konkurencieschopnosť z pohľadu 
precíznejšieho a efektívnejšieho spracovania výrobkov, prinesie vyššiu pridanú hodnotu a 
rozsah dodaných produktov zákazníkom bez nutnosti využívania služieb subdodávateľov. 
 

Názov a sídlo prijímateľa: EMP, s.r.o., M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina 

Dátum začatia realizácie 
projektu: 

01/2015  

Dátum skončenie realizácie 
projektu: 

09/2015 



Logo operačného programu: 

   

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra  

Odkaz na internetové stránky 
riadiaceho orgánu a daného 
operačného programu: 

www.economy.gov.sk        www.opkahr.sk         www.siea.gov.sk 

Výška poskytnutého 
príspevku: 

165 970,- € 

Fotodokumentácia alebo 
vizualizácia realizácie aktivít 
výsledkov projektu (uvedené 
musí byť pravidelne 
aktualizované). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Popis, výkon  , úspora                               

 


