KAPACITÁSBŐVÍTÉS ESZKÖZBESZERZÉSSEL
Kedvezményezett neve:

Kőhegyi Györgyné Egyéni Vállalkozó

Projekt címe:

Kőhegyi Györgyné Egyéni Vállalkozás kapacitásbővítése
eszközbeszerzéssel

Projekt azonosító száma:

GINOP-1.2.2-16-2017-00147

Szerződött támogatás összege:

28 699 472 Ft

Támogatás mértéke:

49,74 %

Tényleges befejezés dátuma:

2018. július 28.

Kőhegyi Györgyné Egyéni Vállalkozó, 28,70 millió forint, ERFA és Magyar költségvetési forrású, vissza nem
térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretén belül, a „Mikro-, kis- és középvállalkozások
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című GINOP-1.2.2-16 kódszámú pályázati felhíváson.
A Támogatói okirat hatályba lépett, a projekt megvalósítása megkezdődött.
A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés célja, a jelenlegi szolgáltató tevékenységünk színvonalának emelése, a forgalom további
növekedésének elősegítése, új eszközök beszerzésével. Többféle felnimérethez lesz korszerűbb kerék
kiegyensúlyozó és kerékszerelő berendezése a vállalkozásnak. Összesen 11 db nagyértékű eszköz kerül
beszerzésre és egy magasnyomású önkiszolgáló autómosó egység is telepítésre kerül, a főutcán, jól
elérhető helyen, mely komoly forgalomnövekedést hozhat, hiszen ilyen nincsen a környéken.
Az új, energiatakarékos eszközök beszerzésével, a vállalkozásunk jelentősen fog fejlődni, a gazdaságban
betöltött szerepe, a Szabad Vállalkozási Zónás településünkön és térségében meghatározó lesz, erőteljes
piaci jelenlét fogja jellemezni. A fejlesztés biztosítja az alkalmazotti létszám hosszú távú megtartását.
További információ kérhető:
Kőhegyi Gábor, 06-70-455-4494, kohegyi.gumi@t-online.hu

KAPACITÁSBŐVÍTÉS ESZKÖZBESZERZÉSSEL
(TÁJÉKOZTATÁS MEGVALÓSÍTÁS SORÁN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOKRÓL)

Kedvezményezett neve:

Kőhegyi Györgyné Egyéni Vállalkozó

Projekt címe:

Kőhegyi Györgyné Egyéni Vállalkozás kapacitásbővítése
eszközbeszerzéssel

Projekt azonosító száma:

GINOP-1.2.2-16-2017-00147

Szerződött támogatás összege:

28 430 539 Ft

Támogatás mértéke:

49,74 %

Tényleges befejezés dátuma:

2018. július 28.

Széchenyi 2020 program keretén belül, a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása” című GINOP-1.2.2-16 kódszámú pályázati felhíváson, eredeti támogatói
okiratunk szerint 28,70 millió Ft, ERFA és magyar költségvetési forrású, vissza nem térítendő támogatást
nyert „Kőhegyi Györgyné Egyéni Vállalkozás kapacitásbővítése eszközbeszerzéssel” projektünk,
megvalósítása során történt változásairól, az alábbiakban tájékoztatjuk érdeklődő ügyfeleinket.
A projekt megvalósítása során történt változások bemutatása:
Szolgáltató tevékenységünk színvonalának emelését, forgalmunk további növekedésének elősegítését célzó
beruházásunk során, 11 db nagyértékű, korszerű kerék kiegyensúlyozó és kerékszerelő berendezés és egy
négy egységből álló, magasnyomású önkiszolgáló autómosó egység beszerzését terveztük. A pályázatunk
benyújtása és a megvalósítás között eltelt közel másfél év alatt, azonban jelentősen fejlődtek a kerékszerelő
eszközök és megváltoztak a vásárlói igények is. Ehhez igazodva kezdeményeztük a támogatói okiratunk
módosítását, melynek elfogadása alapján, a négy egységből álló autómosó helyett, egy sokkal korszerűbb,
egyben szállítható, nálunk jobban hasznosítható (egyszerre négy állást is kiszolgáló) önkiszolgáló autómosót
tudtunk beüzemelni. A valós vevői igényekhez nem igazodó eszközök helyett (pl: 30 collos szerelőasztal)
típus váltás keretén belül, (11 helyett) 9 olyan eszközt tudtunk beszerezni, melyek révén, vállalkozásunk
még inkább fejlődni tud, joggal remélhetjük, hogy a gazdaságban betöltött szerepünk, a Szabad Vállalkozási
Zónás településünkön és térségében meghatározó lesz.
A kedvezőbb árakon beszerzett eszközök révén, az eredetileg megítélt vissza nem térítendő támogatásunk
minimálisan csökkent (28,43 millió Ft), a megvalósítás fizikai befejezése, 2018. július 28-án megtörtént.
További információ kérhető:
Kőhegyi Gábor, 06-70-455-4494, kohegyi.gumi@t-online.hu

