Název dokumentu
Projektová fiše

Číslo a název výzvy: 01_17_170 INOVACE –INOVAČNÍ PROJEKT – V.VÝZVA Operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Zavedení výsledků společného vývoje do výrobní praxe ST-OS
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015088
Rozpočet: 36 000 000 CZK bez DPH; 43 560 000 CZK s DPH
Max. výše dotace: 12 600 000 CZK
Vlastní zdroje financování : 23 400 000 CZK
Datum zahájení projektu: 20.11.2018
Datum ukončení: 31.12.2020
Datum způsobilých výdajů od: 20.11.2018 Doba trvání projektu: 24 měsíců
Závazné indikátory: Počet zavedených inovací 6

Etapizace projektu:
Etapa 1 – Automatizované obrábění do 31.08.2019. V první etapě proběhnou postupně jednotlivá
výběrová řízení na dodavatele automatizovaného CNC obrábění. Na základě dodávek jednotlivých
CNC strojů bude zahájena inovace procesu automatizovaného obrábění. V organizační inovaci dojde
k instalaci SW nástroje IS Helios iNUVIO s pořízením HW vybavení, tj. stolních kancelářských PC a
notebooků pro mobilní pracovní pozice. Bude zahájena výroba inovovaného produktu.
Etapa 2 – Intralogistika do 30.04.2020. Bude nainstalován automatizovaný skladovací systém s
inteligentním manipulátorem a zahájena jeho integrace do pořízeného SW nástroje IS Helios iNUVIO.
Bude dokončena instalace automatizovaných obráběcích center a doladěn proces automatizovaného
obrábění. Bude dokončena integrace pořízených obráběcích strojů do IS Dohled strojů.
Etapa 3 – Dokončení procesní a organizační inovace do 31.12.2020. V závěrečné etapě dojde k
instalaci výpočtového pracoviště (HW i SW), pořízení souboru přepravních průmyslových obalů,
souboru čtecích zařízení, automatizované výdejny a jejich integrace do SW nástroje IS Helios iNUVIO.
Organizační inovace bude završena pořízením SW k zabezpečení a ochraně dat.
Zaměření projektu:
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Projektový tým – příprava a realizace projektu:
Sponzor projektu – Ing. Slavomír Kudláček – jednatel společnosti
Manažer projektu – PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. - ředitelka společnosti
Garant projektu – Ing. Adam Polnický – ředitel pro výrobu a techniku
 Členové projektového týmu:
Ing. Radim Prager – ředitel pro obchod a vývoj
Radoslav Benda – vývojový technolog
Petr Dvořák – manažer ICT
Ing. Romana Lubasová – manažerka ekonomiky a financí
Ing. Lenka Duranová – manažerka administrativy

Zpracovala: PhDr. Alena Lubasová, Ph.D.
11.01.2019
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