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SAJTÓ
ÓKÖZLE
EMÉNY
ÚJ GYÁR
RTÓPROFIL
L A TRADICIONÁLIS TUDÁSHOZ.

A Cegléden
n elhelyezke
edő Minetec
chnik Kft. eg
an magyar tulajdonú váállalkozás, tradicionális
s
gy 100%-ba
tudással a
az acélok megmunkálá
m
ásában, ala
akításában, hegesztett acélszerkeezetek gyártásában és
s
forgácsolás
sában.
A gyártási palettája a bányaipari
b
gépek,
g
alagú
útfúrók, repülőtereken működő rep
pülőgép von
ntatók teljes
s
acélszerkezzeteinek gépgyártási te
erületét ölelii fel.
Gyártásunk
k jellemzői a kisszámú (~10 darabo
os) szériák, és a teljese
en egyedi veevői igények
ket kielégítő
ő
acélszerkezzetek gyártá
ása. Gyártm
mányaink ma
agas hozzáa
adott értékkel rendelkezznek, melye
et a szakmaii
tapasztalatttal rendelke
ező és jól felkészült mű
űszaki csapa
at képes létrrehozni, piaccképes árfe
ekvésben.
A pályázat az Új Széchenyi Terv keretében a Komplex vállalati
v
technológia-fejjlesztés mik
kro-, kis- és
s
középvállalkozások szzámára kiírá
ás keretében
n valósult meg.
m
A támo
ogatás összzege 99,36 millió
m
forint,,
az összkölttsége 248,4 millió forintt volt.
Tavalyi évb
ben végzett piackutatás eredménye
e alapján a Kft. vezetés
se döntést hhozott, egy technológiaii
fejlesztés m
megvalósítássa mellett. Hosszas
H
ele
emzés, és tervezési mu
unka után rrajzolódtak ki
k a konkrétt
feladatok. E
Ezen ismere
etek birtokában folytak a tervezési előkészületek
e
k, mikor meggjelent az Új
Ú Széchenyii
Terv keretében a „Komp
plex vállalati technológia -fejlesztés mikro-,
m
kis- és
s középválla lkozások szá
ámára” című
ű
KMOP-1.2.1
1.-13/B szá
ámú pályáza
ata, tájékozztat Ócsai Sándor ügy
yvezető igaazgató. Az eseményekk
felpörgetése
e miatt, belsső erőforráso
ok mellé külsső, szakisme
erettel rende
elkező segítsséget vettünk igénybe, s
így a megfe
elelő határidő
őre tudtuk teljesíteni a pá
ályázati feltételeket.
Az eredmén
nyről ez év tavaszán érttesültünk, s júniusban aláírásra
a
kerü
ült a támogaatási szerződ
dés. A teljess
fejlesztési p
projekt 248,4
41 millió forin
nt, melyből a magyar álllam és az Európai Unió támogatási része 99,36
6
millió forint, mely 40% tá
ámogatottság
got jelent.
Az új technológiák be
evezetésével, új berend ezések –mint, például egy nagyteeljesítményű egyedülálló
ó
lézervágó- beszerzésévvel korszerűbb termékekk előállításá
át, hatékonys
ság növekeddést, piacbővülést és újj
termékek be
evezetését kívánjuk
k
elérn
ni.
A beruházásnak köszön
nhetően a jelenlegi minte
egy 90 fős léttszámunkat meg
m tudjuk őőrizni.
A fejlesztéss megvalósítá
ás tervezett befejezési
b
id őpontja 2014
4. 11. 30.
A projektről valamint cég
günkről a ww
ww.minetech
hnik.hu oldalo
on találhatna
ak több inform
mációt.

