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Pre spoločnosť CAPITULUM PLUS s.r.o. bol schválený projekt v rámci Operačný program Výskum a
inovácie, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v
priemysle a službách
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Názov projektu:
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti CAPITULUM PLUS, s.r.o.
Stručný popis projektu:
Realizácia projektu:

01/2021 – 06/2022

Aktivity projektu:
projektu313X39000001 - A1 Podpora inteligentných inovácií1

Výška NFP:

623 385,00 EUR

sídlo RO: www.mindop.sk
Stručný opis projektu:
Predkladaný projekt rieši rast výskumno - vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v
spoločnosti vyrábajúcej stroje, s názvom CAPITULUM PLUS,s.r.o. Celá výroba a jej know - how je vo
vlastníctve žiadateľa a slúži výlučne na výrobu v predmete podnikania: kovoobrábanie (dátum vzniku
oprávnenia: 08.03.2014).
Ako každá väčšia výroba eviduje slabé miesta vyžadujúce automatizáciu. Cieľom projektu je preto
implementovanie a doplnenie prvkov inteligentných riešení vnepokrytých miestach vo výrobe. Tento cieľ
projektu bude naplnený realizovaním jednej hlavnej aktivity projektu. Vďaka implementácii projektu
bude najneskôr ku dňu ukončenia realizácie aktivít projektu zabezpečená prevádzkyschopnosť riešenia a

výroba bude poskytovať digitálnu dátovú zostavu, ktorú bude možné využiťna sledovanie, kontrolu,
analýzu a optimalizáciu činností, ktorú bude projekt ako zariadenie, alebo technologický celok
vykonávať. V rámci projektu však budú realizované investične náročné opatrenia, na ktorých
uskutočnenie by inak žiadateľ nemal dostatok vlastných zdrojov – preto má NFP pre subjekt žiadateľa
motivačný účinok. Cieľovou skupinou projektu sú žiadateľ a zamestnanci firmy, ktorým v rámci výroby
ubudnú monotónne činnosti, na ktoré bol doteraz nutný dozor a zásah človeka. Týmto budú môcť byť
zamestnanci žiadateľa presunutí na viac kreatívne činnosti s pridanou hodnotou.
Miestom realizácie projektu je výrobná hala žiadateľa v Poprade. Realizáciou projektu budú naplnené
povinné merateľné ukazovatele projektu a výsledky – tým hlavným bude inovovaný proces, ktorý
zabezpečí:
• zlepšenie kvality,
• zlepšenie efektívnosti a pružnosti výrobnej či dodávateľskej činnosti;
• zmierni negatívny vplyv na životné prostredie;
• zníži energetickú náročnosť výroby.

