Název dokumentu
Projektová fiše
Číslo a název výzvy: 01_20_318 INOVACE –INOVAČNÍ PROJEKT – VIII.VÝZVA Operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Automatizace firemních procesů ST-OS
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0024956
Rozpočet: 26 400 000 CZK bez DPH; 31 944 000 CZK s DPH
Max. výše dotace: 9 240 000 CZK
Vlastní zdroje financování : 17 160 000 CZK
Datum zahájení projektu: 15. 1. 2021
Datum ukončení: 31.12.2022
Datum způsobilých výdajů: 15. 1. 2021
Doba trvání projektu: 24 měsíců
Závazné indikátory: Počet zavedených inovací 5
Etapizace projektu:

Etapa 1 – zahajovací etapa projektu do 31.10.2021. V první etapě proběhnou 4 rozhodující
výběrová řízení na dodavatele technologického vybavení a MES. Bude zahájena inovace výroby dělení materiálu a automatizovaného obrábění po dodání vysoutěžených strojů. V produktové
inovaci bude zahájena sériová výroba technologických dílců pro Gelenksdämpfery a primárních
tlumičů pro nákladní vozy. Dojde k implemetaci MES a výrobního controllingu GIST.

Etapa 2 – průběžná etapa projektu do 30.06.2022. Ve druhé etapě se uskuteční zbývající 2
výběrová řízení na dodávku EnMS a bezpečnostního systému. Přímým výběrem bude vybrán
dodavatel digitálních měřidel a e-shopu s konfigurátorem produktů. Bude dokončena instalace CNC
obráběcího stroje a na základě toho doladěn proces automatizovaného obrábění. V produktové
inovaci bude zahájena sériová výroba Magnetoreologického tlumiče vrtění. Dojde k implementaci
prvků pro kybernetickou bezpečnost a nasazení modulu Řízení skladů.

Etapa 3 – závěrečná etapa projektu do 31.12.2022. V závěrečné etapě dojde k nasazení
EnMS a bezpečnostního systému. Bude dokončena systémová integrace veškerých
pořízených technologií a vyhodnoceny závěry provedených inovací ve všech 3 oblastech.
Zaměření projektu:
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Název dokumentu
Projektová fiše
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
Mgr. Michaela Sklenářová – manažerka LZ a administrativy

Zpracovala: PhDr. Alena Lubasová, Ph.D.
30.06.2021
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