Kedvezményezett:
„KELET-SZERSZÁM” Kft.
4400 Nyíregyháza Varsó u. 4.

Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által kiadott :
„Mikro- , kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása„ Kapacitásbővítő beruházás című GINOP-1.2.3-8-3-4-16-201700817 jelű támogatási kérelmét 22 895 296 Ft összegű támogatásra
érdemesnek ítélte. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatással finanszírozza.
A támogatási kérelem azonosítója: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00817
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2018. 06. 04.
A projekt megvalósításának helyszíne: 4400 Nyíregyháza Varsó u. 4.
A szerződött támogatás összege: 22 895 296 Ft.
A projekt összköltsége: 76 317 655 Ft.
A Támogatás intenzitása: 30,00 %
A PROJEKT tatalmának bemutatása:
Beszerzett, üzembe helyezett eszközök: 1 db MILLTAP 700 5 tengelyes CNC megmunkáló központ, 1
db VD-510S nagysebességű CNC megmunkáló központ, 1 db 50 kW napelemes rendszer tetőre
telepítve. Grafit elektródák, turbina betétek, járműgyártáshoz szükséges alkatrészek előállítására
használják majd az eszközöket.
Eredmények: Az éves nettó árbevétel növekmény, a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő
két üzleti év átlagában meghaladja az 5 %-t. A projekt eredményeként nő a kibocsátott gyártási
volumen, melynek következtében 100 000 e Ft bevétel növekedés valósul meg. Projekt
eredményeként a Kft. kihasználja piaci lehetőségeit. Egyrészt fő partnere a GE részére tudja növelni a
kibocsátást, illetve vállalni az eddigiektől bonyolultabb termékek előállítását. Másrészt új
megrendelők felé tud nyitni, ami piaci diverzifikációt jelent. Nem kíván függeni néhány
nagyvállalattól, ami kiszolgáltatottsággal jár. Jelentős e vállalatok árleszorító taktikája. A hosszú távú
piaci biztonság, megfelelő jövedelmezőség érdekében több lábon kell állni, illetve a nagyobb
bonyolultságú, magasabb hozzáadott értéket képviselő termékek gyártását szükséges előtérbe
állítani. Az eddigi 4-5 % selejt arány akár 1-2 %-ra csökkenthető, ami az anyagköltség mérséklődésén
keresztül, magasabb hozzáadott érték teremtését eredményezi. Az új gép kiszolgálásához 1 fő
munkaerőre van szükség, mely átcsoportosítással biztosított, a jelenlegi állományon belül. A projekt
hozzájárul nem csak a létszám megtartáshoz, de megalapoz egy későbbi munkahelyteremtést is.

