TÁJÉKOZTATÓ
A "FA-FAMILIA" KFT. TERMELÉSI KAPACITÁS BŐVÍTŐ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE
A projekt összefoglaló adatai:
A kedvezményezett neve: "FA-FAMILIA" Faipari Termékeket Értékesítő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
A projekt címe: A "FA-FAMILIA" Kft. termelési kapacitás bővítő technológia fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 36 856 516,-Ft.
A támogatás mértéke: 50%
A projekt befejezési dátuma: 2018.01.15
A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.2-16-2017-01648
A projekt tartalma:
A nyíregyházi székhelyű "FA-FAMILIA" Kft. 2017. június 09-én 36,86 millió forint vissza nem térítendő
európai uniós támogatást nyert a vállalkozás gépparkjának a fejlesztésére.
A több, mint 73,71 millió forint összköltséggel megvalósult beruházás keretében a cég gyártási
kapacitásának a bővítéséhez szükséges korszerű faipari megmunkáló gépek és az azokat kiszolgáló
berendezések beszerzésére került sor.
Cégünk, a "FA-FAMILIA" Kft.1991-ben kezdte meg a működését akkor még betéti társaság formában, cégünk azóta
is családi vállalkozásként működik. Székhelyünk és a gazdasági tevékenységünk helyszíne is Szabolcs-Szatmár
Bereg Megyei Nyíregyházán található
A tevékenységi körünk alapvetően a bútorokhoz és bútorgyártáshoz szükséges anyagok és alkatrészek előállítása
illetve forgalmazása, amely során a megmunkálás nélküli táblákból méretre vágással és élzárással állítunk elő
összeszerelésre alkalmas bútor elemeket amikett döntően kisiparos asztalosok részére értékesítünk
Vállalkozásunk 2017-ben támogatási kérelmet nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
támogatási rendszeréhez a „GINOP-1.2.2-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása” című pályázati felhívásra. A pályázat sikeres volt, és mintegy 36,86 millió forint vissza nem térítendő
európai uniós forrású támogatásban részesültünk.
A projekt eredményeképpen az alábbi gépek és berendzések beszerzése és üzembe helyezése valósult meg: 1 db.
1 db. SCM Gabbiani P 55 CE táblafelosztó gép
1 db. SCM OLIMPIC K 560 T-ER élzáróautomata+panel visszahordó
1 db. Extract Duo CE por és forgácselszívó
1 db. ROTAR CUBE SD csavarkompresszor
1 db. Hyster H4.5FT5 targonca
A jelen projektben beszerzett eszközökkel a termék előállítás mennyiségi kapacitása és hatékonysága növekszik a
korábbinál rövidebb idő alatt tudunk ugyan olyan mennyiséget előállítani ezáltal megrendelés állományunk és ezzel
összefüggésben az árbevételünk a hatékonyság javulással kapcsolatban pedig az eredményességünk növekszik.
Mindezeknek köszönhetően javul működésünk stabilitása, és a munkavállalók biztonsága is a meglévő
munkahelyeink megőrzését hosszútávon biztosítani tudjuk majd.

