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SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ ÁSHIN KFT. KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSA
Az ÁSHIN Kft. 12,71 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.
Az ÁSHIN Kft. a vállalkozás székhelyén, 7915 Dencsháza, Zrínyi u. 48/B. szám, Hrsz.: 111 alatti ingatlanon
megvalósuló projektje 2017. december 13-án fejeződött be. Az európai uniós támogatás segítségével a
vállalkozás székhelyének technológiai korszerűsítése, fejlesztése valósult meg, a projekt alapvető célja, a
technológiai korszerűsítést eredményező eszköz beszerzése által. Az új berendezéssel a közművek
építéséhez szükséges földmunka elvégzése történik, a gép beszerzésével kibővített kapacitással, megújult
technológiával nagyobb volumenű megrendelések vállalása és teljesítése válik lehetővé. A beszerzett
eszköz a legmodernebb, legkorszerűbb technológiájú gép, mely segítségével magasabb színvonalon és
modernebb eljárással, minőségi és technológiai előrelépéssel végezheti a vállalkozás tevékenységét.
A 12,71 millió forint európai uniós támogatás segítségével az építőipari tevékenységhez kapcsolódóan 1 db
JCB 4CX AEC kotró-rakodógép került beszerzésre és üzembe helyezésre. Az eszközbeszerzés mellett
elkészült a társaság saját weboldala (www.ashinkft.hu), illetve a hozzá tartozó domain név regisztráció és
tárhely.
A projekt eredményeként, az új eszköz beszerzésével és üzembe helyezésével az építőipari tevékenység
technológiai hátterének kialakítása, fejlesztése, a termelési kapacitás növelése valósult meg.
Az új eszközök beszerzésével az árbevétel és az eredmény növelését, erőforrás-hatékonyság növelését, a
kapacitás bővítését, a létszám megtartását és bővítését értük el. A fejlesztés által a vállalkozás piaci
helyzetének fejlesztése és erősítése valósult meg. A fejlesztés hatására lehetőség nyílt a kor
követelményeinek megfelelő minőségi építőipari munkavégzésre, melynek eredményeként a vállalkozás
lépést tud tartani a technológiai fejlődéssel. A fejlesztés megvalósításával a vállalkozás hazai kapcsolatai
tovább erősödtek.
A projekt hatására 1 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.ashinkft.hu oldalon olvashatnak.
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