TÁJÉKOZTATÓ
KAPACITÁSBŐVÍTŐ GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ÉS ÜZEMI LOGISZTIKAI FEJLESZTÉS SZAKÁLY GYÖRGY
EGYÉNI VÁLLALKOZÓNÁL
A projekt összefoglaló adatai:
A kedvezményezett neve: Szakály György egyéni vállalkozó
A projekt címe: Kapacitásbővítő gyártástechnológia és üzemi logisztikai fejlesztés Szakály György egyéni
vállalkozónál
A szerződött támogatás összege: 31 495 500,-Ft.
A támogatás mértéke: 50%
A projekt befejezési dátuma: 2018.03.13
A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.2-16-2017-00890
A projekt tartalma:
A Szakály György egyéni vállalkozó 2017. július 03-án mintegy 31,5 millió forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatást nyert a vállalkozás gépparkjának a fejlesztésére.
A közel 63 millió forint összköltséggel megvalósult beruházás keretében a cég gyártási kapacitásának a
bővítéséhez szükséges korszerű faipari megmunkáló gépek beszerzésére és a kiszolgáló üzei logisztikai
rendszer korszerűsítésére került sor.
Szakály György vállalkozását 1995-ben alapította több mint két évtizede folytatja tevékenységét sikeresen és
eredményesen. A családi vállalkozás folyamatos fejlődés révén érte el a jelenlegi méretét a hatályos besorolás
alapján kisvállalkozásnak minősül 14 főnek biztosítunk stabil hosszútávú munkahelyet.
A vállalkozás alapvetően gyerek bútorok gyártásával foglalkozik a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Nyírvasváriban.
2017-ben támogatási kérelmet nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási
rendszeréhez a „GINOP-1.2.2-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása”
című pályázati felhívásra. A pályázat sikeres volt, és mintegy 31,5 millió forint vissza nem térítendő európai uniós
forrású támogatásban részesült a vállalkozás
A projekt eredményeképpen az alábbi gépek és berendzések beszerzése és üzembe helyezése valósult meg:
1 db. Gépi anyagmozgató konvejor rendszer
1 db. Comec MMS-16 1500 horony maró
1 db. Camam LEC 200 AV orbitális szalagcsiszoló
1 db. Camam FIS 2T+CA páros végmaró
1 db. Vitap Eclipse íves élzáró

A beruházás közvetlen eredményeként üzembe helyezésre került 5 db. korszerű napjaink elvárásainak
megfelelő új termelő berendezés, amelyek eleget tesz az egyre szigorúbb munka- és egészségvédelmi
előírásoknak, és magas műszaki színvonalat képviselnek
Közvetve az árbevételünk és eredményességünk növekedésével számolunk a beruházás megvalósítását
követő években, mindezeknek köszönhetően javul működésünk stabilitása, és a munkavállalók biztonsága is.

