Megvalósult mikrovállalkozás fejlesztési beruházás

There are no translations available.
Berényi Ferenc 1985-ben kezdte a karosszéria lakatos mesterséget Dabason. A vállalkozás
szépen fejlődött, a keletkezett hasznot a vállalkozásba visszaforgatva újabb kapcsolódó
szolgáltatásokat vezetett be, alkalmazottakat vett fel, majd egy másik telephelyet is létre hozott.
A Liszt Ferenc utcában lévő új műhely építése a kilencvenes évek közepén indult,
nyílászárói és bejárati ajtaja 1996-ban kerültek - bontott anyagból - beépítésre. Ezek még fa
keretű ablakok voltak, így folyamatos festést igényeltek, de sajnos ennek ellenére idővel
végzetesen elöregedtek. A garázskapu házi készítésű lemezajtó volt, közel sem tökéletes
szigeteléssel. Kiváltásukra jó lehetőség nyílt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban,
melynek keretében a beruházás 60%-át vissza nem térítendő támogatás formájában lehetett
megpályázni. A „Mikro vállalkozások fejlesztése” jogcímen így az 1 816 492 forintos projekt
végül 1 089 895 forint támogatással valósulhatott meg.
2008 végén az érdeklődést tett követte, és benyújtották pályázatukat a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesülethez, majd következő év augusztusában megérkezett a döntés: a
beruházást elkezdhetik, a 60%-os támogatás – igaz, utólag – de megvan. A munkálatok 2009
őszén rendben lezajlottak, mikor is a következő anyagok kerültek beépítésre: összesen 19
darab műanyag nyílászáró, egy modern garázskapu, valamint a belső festést is helyreállították.

A beruházást idén januárban készre jelentették, és a tapasztalatok alapján úgy tűnik, megérte a
fáradtságot. A fűtésszámla jelentősen csökkent, nem süvít a szél az ablakok és a garázsajtó
mentén, az alkalmazottak munkakörülményei tehát javultak, az energiaköltségek csökkentek.
Az ügyfélváróban is kulturáltabb és esztétikusabb látványban van részük a kuncsaftoknak, ami
fokozott bizalmat nyújt a cég irányába.

A pályázat sikeres volt, pillanatnyilag a megígért támogatást várja a mikrovállalkozás vezetője.
A januárban beadott kifizetési kérelemmel kapcsolatban pillanatnyilag (májusban) a hiánypótlás
teljesítése folyik, és reméljük, hogy a támogatásként megítélt 1 089 895 forint is hamarosan
megérkezik a vállalkozás számlájára.
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