„KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁS AZ
MB-BAU KFT.-NÉL”
A projekt alapadatai:
• Projekt azonosító: GINOP-1.2.3-8-34-16-2017-01102
•

Igényelt támogatás: 49 871 995 Ft

•
•

Támogatás mértéke: 30%
A projekt költségvetése: 166 239 986 Ft

•

Projekt tervezett befejezése: 2019.04.01.

A projekt bemutatása:
Vállalkozásunk, a 100%-os magyar tulajdonban lévő MB-BAU Kft. 2007-ben kezdte meg
tevékenységét, a Baranya megyében található Pécsett. A szervezet fő tevékenysége a 4120
'08 Lakó- és nem lakó épület építése. A vállalkozás 3 fővel kezdte meg tevékenységét, mára
közel 25 dolgozónak biztosítunk folyamatosan munkát. A folyamatos fejlődés jegyében,
valamint észlelve a valós piaci igényeket, vállalkozásunk jelen projekt megvalósítása révén
TEÁOR ’08 2562 Fémmegmunkálás tevékenység keretében kívánja profilját bővíteni.
Vállalkozásunk jelentős növekedési potenciállal rendelkezik, az árbevétel 2013-hoz képest
2015-re közel háromszorosára nőtt. A tevékenység keretében úgynevezett gitterboxokat
kívánunk gyártani újonnan épülő csarnokunkban a projekt keretében beszerzésre kerülő
eszközök révén. A projekt keretében a következő gépek, berendezések kerülnek beszerzésre:
1 db SHARK daraboló gép, 1db EKO Ipari mobilelszívó berendezés, 1 db Hegesztőasztal, 2 db
KME 1000 B emelőmágnes, 1 db Híddaru, 1 db ALU LARGO csavarkompresszor, 1 db
Hidraulikus lemezolló, valamint 2 db Hegesztő inverter. Az eszközök alapvetően a fém
alapanyagok megmunkálásához szükségesek a gyártás során. A gyártó tevékenység
folytatásához megfelelő üzemterületre, épületre is szükségünk van, ennek érdekében jelen
projekt keretében megépítésre kerül új gyártócsarnokunk is. A csarnokban 818, nm fog
rendelkezésünkre állni tevékenységünk végzéséhez két szinten, mely területnek több
háromnegyede gyártásra alkalmas üzemi terület lesz (daruzható csarnoktér, raktárcsarnok) a
szociális helyiségek és irodák mellett. A projekt hozzáadottérték-növekedési potenciálja
jelentős, hiszen megvalósításával több képesek leszünk gyártó tevékenység végzésére. A
projekt keretében beszerzésre kerülő gépek révén képesek leszünk elsősorban gitterboxok
gyártására, mely jelentős előrelépést jelent a termelési értékláncban.
A projekt megvalósulásának helyszíne:
7631 Pécs, Tüskésréti út 63.
A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg:
Pénzügyminisztérium
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83.
E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu
Infovonal: +36 1 896 66 66
Honlap: www.palyazat.gov.hu

