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SAJTÓKÖZLEMÉNY
KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁS MELÓ SÁNDOR EGYÉNI VÁLLALKOZÓNÁL
Meló Sándor Egyéni Vállalkozó 34,77 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyert a „Mikro-,
kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” tárgyú pályázati kiíráson, a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül. A beruházás célja a vállalkozás
termelési kapacitásának növelése, technológiai hátterének fejlesztése volt.
Meló Sándor Egyéni Vállalkozó 7561 Nagybajom, Fő u. 1. 1107 hrsz. alatt megvalósuló projektje 2017.
március 14-én fejeződött be. Az európai uniós támogatás segítségével a gyártáshoz kapcsolódóan
infrastrukturális beruházás, valamint eszközbeszerzés valósult meg. A beszerzett eszközök a legmodernebb,
legkorszerűbb technológiájú gépek, melyek segítségével magasabb színvonalon és modernebb eljárással,
minőségi és technológiai előrelépéssel végezheti a vállalkozás főtevékenységét.
A 34,77 millió forint európai uniós támogatás segítségével a gyártáshoz kapcsolódóan 5 db új, eszköz – 1 db
SWF Nova BSC híddaru, 1 db Europelift TR 15 GT gumilánctalpas karos emelő, 1 db Iteco IT 12180D önjáró
ollós emelő, 2 db Weldi-MIG 422 Sw hegesztőgép - került beszerzésre és üzembe helyezésre. Az
eszközbeszerzés mellett a saját erőből épült új csarnokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés keretében
elkészült 1742 m2 térkő burkolat és kiépítésre került egy 17,5 kWp napelemes rendszer, ami az új, nagy
teljesítményű eszközök áramellátását hivatott biztosítani.
A projekt eredményeként, az új eszközök beszerzésével és üzembe helyezésével, valamint a
működtetésükhöz és megközelítésükhöz szükséges infrastrukturális háttér kialakításával a fő tevékenységi
kör, az acélszerkezet gyártás technológiai hátterének kialakítása, fejlesztése, a termelési kapacitás növelése
valósult meg. Az új eszközök beszerzésével a gyártási idő lerövidülését, magasabb feldolgozottsági szintű
termékek előállítását, az árbevétel és az eredmény növelését, a munkahelyek megőrzését és új
munkahelyek létrehozását értük el. A fejlesztés által a vállalkozás piaci helyzetének fejlesztése és erősítése
valósult meg.
A fejlesztés hatására lehetőség nyílt a kor követelményeinek megfelelő acélszerkezet gyártásra, melynek
eredményeként a vállalkozás lépést tud tartani a technológiai fejlődéssel. A fejlesztés megvalósításával a
vállalkozás hazai kapcsolatai tovább erősödtek.
A projekt hatására 2 fő új munkahely jön létre.
A fejlesztés megvalósítása hozzájárult a vállalkozás versenyképességének, piaci pozíciójának valamint
jövedelemteremtő képességének megőrzéséhez, erősítéséhez.
A projektről bővebb információt a www.csarnokmelo.hu oldalon olvashatnak.
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