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SAJTÓKÖZLEMÉNY
BÚTORIPARI ÜZEM ÉPÍTÉSE A VIVADECOR KFT SIKLÓSI TELEPHELYÉN
VivaDecor Belsőépítészeti és Bútoripari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
55.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás nyert a „Telephelyfejlesztés a területi kohézióért”
tárgyú pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül.
A 123.102.000 forint összköltségvetésű beruházással a VivaDecor Kft. siklósi telephelyén egy
korszerű bútoripari üzem valósul meg.
A VivaDecor Kft célja egy korszerű, speciálisan a számára, tevékenységére szabott telephely
megvalósítása, egy új, a mai kor követelményeinek megfelelő bútorgyártó üzem megépítése, mellyel a cég
piaci pozícióját megőrizve, megerősítve maximális ki tudják elégíteni a megrendelői igényeket.
Vivadecor Kft. nagyszabású projektje uniós támogatásból rajtolt el 2015. januárjában. A projekt lényege egy
funkcionális létesítmény létrejötte, mely teljes egészében a fejleszteni kívánt bútorgyártási tevékenységhez,
a cég tervezett méretéhez, kitűzött dolgozói létszámához igazodik. A cég saját korszerű gépparkkal
rendelkezik, mely berendezések hosszútávon ki tudják szolgálni a vállalkozás profilját, viszont a technológiai
sorrend optimális kialakítására a jelenlegi telephelyén nincs mód és lehetőség, ezért döntött a társaság a
telephelyfejlesztés mellett. A VivaDecor Kft. célja, egy olyan rugalmas, piac érzékeny szervezet
működtetése, mely a megrendelői igényeknek teljes mértékben eleget tud tenni. A beruházással a cég
beszállítóként a hazai és nemzetközi szállodai belsőépítészet meghatározó szereplője kíván lenni. A
támogatás segítségével egy új, korszerű, 803,86 m2-es új üzemcsarnok épül. A kivitelezés során felhasznált
korszerű építőanyagok kiválasztásával, beépítésével egy energiahatékony épület jön létre. Az épület
kivitelezése során megújuló energiát hasznosító technológia is alkalmazásra kerül.
A kivitelezési munkák megkezdésének feltétele a jogerős építési engedély megléte volt, így a pályázat
előkészítő tevékenységeként engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készült. A projekt kötelezően
megvalósítandó tevékenysége a projektszintű könyvvizsgálat és nyilvánosság biztosítása, mellyel a projekt
pénzügyi és számviteli ellenőrzése, továbbá a bemutatása és széles körben történő megismerése válik
valóra.
A fejlesztés megvalósítása hozzájárul a vállalkozás versenyképességének megőrzéséhez,
erősítéséhez, a foglalkoztatottság megtartásához, 13 fő új munkahely teremtéséhez, a
munkakörülmények, működési feltételek jelentős javulásához, új, korszerű telephely létrehozásához,
a működési folyamatok racionalizálásához, optimalizálásához, a vállalkozás tőkeellátottságának
növeléséhez, a piaci pozíció erősítéséhez, a jövedelemteremtő képesség megőrzéséhez,
erősítéséhez.
További információ kérhető:
Füredi Bálint fejlesztési menedzser
tel: +36 72 579-421
e-mail: furedi.balint@vivaholding.eu

