SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Komplex telephelyfejlesztés megvalósítása a FRONTALIT Kft-nél”
az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Programja
„Gazdaságfejlesztés” tárgyú felhívása keretin belül
Társaságunk, a FRONTALIT Kft, 2013-ban az Új Széchenyi Terv
Észak-Alföldi Operatív Program „Gazdaságfejlesztés” tárgyú felhívása keretein belül
pályázva
99.796.004.-Ft
azaz Kilencvenkilencmillió-hétszázkilencvenhatezer-négy Forint értékű egyszeri, vissza
nem térítendő támogatásban részesült, komplex telephelyfejlesztés céljára, hogy a
korábbi extenzív telephelyfejlesztést intenzív módon továbbfejlesszük, ezáltal növeljük
társaságunk versenyképességét, jövedelemtermelő és ezek eredményeképpen a társaság
munkahelyteremtő képességét.
Társaságunk 2013-ban az Új Széchenyi Terv támogatásával extenzív
telephelyfejlesztést hajtott végre. Új, 1800 m2 alapterületű gyártócsarnokot építettünk, ami
lehetővé tette lapszabászati tevékenységünk bővítését, sőt megteremtette a bútoralkatrész
gyártás lehetőségét is. Így felszabadult néhány alacsonyabb komfort fokozatú, közművekkel
kevésbé ellátott kisebb csarnok, ami lehetővé tette raktári készletünk megemelését, kb. 2.500
m3-rel. A standard készlet növelését az tette szükségessé, hogy a térségünkben korábban
működő hazai alapanyaggyártó leállítását követően import beszerzésre kellett átállnunk, és a
vevőkörünk által megszokott rugalmas kiszolgálás nagyobb raktári készletet igényelt.
Tehát a telephelyfejlesztés tavalyi ütemében megteremtettük az ipari termelés
lehetőségét és növeltük raktári kapacitásainkat.
A jelenleg folyamatban lévő második telephely-fejlesztési ütem keretében
kapacitásainkat intenzív módon kívánjuk továbbfejleszteni.
Egyrészt egy további gyártócsarnokkal bővítjük meglévő épületeinket, ami lehetővé
teszi az ipari tevékenység fokozását, a bútorgyártás kialakítását. Természetesen a bútorgyártás
más is, több is, mint a bútoralkatrész termelés, ezért a további intenzív növekedéshez
addicionális gépi beruházásokra is szükségünk lesz. Ehhez további támogatásra szeretnénk
pályázni.
Másrészt átépítjük irodaházunkat, természetesen az irodai munka körülményeinek
javítása érdekében is, de elsősorban azért, hogy a kor követelményeinek megfelelő
bemutatótermet tudjunk kialakítani. Az átalakítás lehetőséget ad kisebb fajta barkácsáruház
berendezésére is, ami mind professzionális vevőkörünk, mind pedig a lakosság kiszolgálását
elősegíti.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Komplex vállalati technológia-fejlesztés a FRONTALIT Kft-nél”
az Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások
számára tett felhívás keretein belül
a MAG Magyar gazdaságfejlesztési Központ közreműködésével
Társaságunk, a FRONTALIT Kft, 2013-ban az
Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások
számára kiírt pályázat keretein belül pályázva
48.500.080-Ft
azaz Negyvennyolcmillió-ötszázezer-nyolcvan Forint értékű
támogatásban részesült, komplex vállalati technológia-fejlesztés céljára.
A támogatás összegének 85 %-a, vagyis
41.225.068.-Ft
azaz Negyvenegymillió-kétszázhuszonötezer-hatvannyolc forint
az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából
a támogatás összegének 15 %-a, vagyis
7.275.012.-Ft
azaz Hétmillió-kétszázhetvenötezer-tizenkét Forint
Magyarország központi költségvetéséből származik.
Társaságunk a fent részletezett 48.500.080.-Ft támogatást, további
72.750.012.-Ft
azaz Hetvenkétmillió-hétszázötvenezer-tizenkét Forint
saját erővel kiegészítve, mindösszesen
121.250-200.-Ft
azaz Százhuszonegymillió-kétszázötvenezer-kétszáz Forint
értékű beruházást valósít meg, melynek során a vásárosnaményi telephelyen az alábbi új
eszközök épülnek, illetve állnak munkába:
• elektronikus irodatechnika,
• csarnokbővítés,
• új homlokzat burkolatok,
• csapadékvíz elvezetés,
• kerítés,
• parkoló és
• térburkolat.
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