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Az AGROHÍD Ipari Kft. 79.900.000 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert az Új Széchenyi Terv „Telephelyfejlesztés” című pályázati kiírás
keretében. A 167.626.645 Ft összköltségvetésű beruházásból egy új
gépipari
raktárés
szerelőcsarnok
megépítése,
kiegészítő
alapinfrastrukturális beruházás és eszközbeszerzés valósult meg.
Az Agrohíd Ipari Kft. gazdasági tevékenységét 1990-ben kezdte el, fő tevékenységként
az AUDI és partnercégei számára szállít a gyártósorokhoz, valamint karosszéria
présszerszámokhoz részegységeket, szerszámelemeket és alkatrészeket, továbbá autó
márkaszervizek speciális célszerszámait gyártja egy amerikai vállalat német, angol,
olasz és francia leányvállalatai számára.
A vállalkozás nyertes projektjének célja szerszámgyártó főtevékenységének
infrastrukturális fejlesztése volt. A projekt keretében sor került egy új gépipari
összeszerelő- és raktárcsarnok megépítésére, alapinfrastrukturális beruházásokra és
eszközbeszerzésre. A projekt fő tevékenységei az alábbiak voltak:
• új gépipari raktár- és szerelőcsarnok építése,
• alapinfrastrukturális fejlesztés: belső úthálózat építése, csapadékvíz elvezetés,
elektromos energiaellátás kiépítése, elektromos fogyasztásmérés kiépítése, földgáz
csatlakozás, ivóvíz vezeték bekötése, oltóvíz ellátás szerelése, oltóvíz ellátás csatlakozó
vezetékének kiépítése, szennyvízcsatorna alapvezeték kiváltása, telekommunikációs és
informatikai alaphálózat kiépítése, tűzjelző rendszer kiépítése,
• lézerfeliratozó gép beszerzése.
A fejlesztéssel a vállalkozás célja, hogy a minőséggel kapcsolatos elvárásoknak
megfeleljen, megbízói igényeit maradéktalanul és gazdaságosan kielégítse, a minőség
iránti elkötelezettségét fenntartsa, nyereségtartalmát szolgáltatásfejlesztéssel fokozza.
A projekt közvetlen célcsoportját a vállalkozás tulajdonosai és munkavállalói jelentik,
illetve a vállalkozás üzleti partnereit is közvetlenül érintik a fejlesztés hatásai.
A projekt eredményeképpen a vállalkozás jelenlegi főtevékenységének technológiai
háttere korszerűbb lett, többlet-árbevételre tehet szert, versenyképessége nőtt, piaci
helyzete javulhat a komplexebb szolgáltatások nyújtása és a szolgáltatási minőség
emelése által. Az új csarnoképület építésével biztosítottá vált a vállalkozás
továbbfejlődéséhez szükséges infrastrukturális háttér. A projekthez kapcsolódóan sor
kerül átlag 45,33 fő alkalmazott munkahelyének megőrzésére és 4 új munkahely
teremtésére. A projekt tárgyát képező csarnoképület telkének területe: 7877 m2, az
épület helyiségeinek nettó hasznos alapterülete: 1080 m2.
A csarnok építése 2011 szeptemberében kezdődött meg, és a tervek szerint a teljes
kivitelezés egy éven belül befejeződött. Az alapinfrastrukturális munkák az építési
munkákkal párhuzamosan, illetve az építési munkák befejezésével együtt folytak, a
lézer-feliratozó gép üzembe helyezésére pedig az épület elkészültét követően került sor.
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