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SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A PAP - AGRO KFT TELEPHELYFEJLESZTÉS BERUHÁZÁSA

A Pap-Agro Kft sikeres pályázatot nyújtott be a KMOP-1.5.3/CB-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés
a területi kohézióért című konstrukcióra 2013-ban. A projekt a Pap-Agro Kft. telephelyének fejlesztése
címet kapta. A 48 276 691 Ft-os, 49,999999%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatást az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozzák.

A pályázat keretében megvalósuló beruházás célja a
mindenkori kereslet kielégítése érdekében a jelenleg
is működő gyártócsarnok épület és az irodai részleg
bővítése, átalakítása annak érdekénben, hogy a
megfelelő
logisztikai
tervvel
és
gyártási
folyamatokkal
még
hatékonyabb
kiszolgálást
biztosítson a Pap-Agro Kft az ügyfelei számára.

A projekt keretében megvalósul a gyártócsarnok
fűtésének kialakítása és a gyártási üzletág irodai
részlegének kialakítása. Alapinfrastrukturális tevékenység keretében az épületegyüttes körüli telek rendezése
és térkövezése megtörtént, a gyártási hatékonyságot elősegítő informatikai rendszer beszerzésre kerül. A
terület őrzésének céljából kiépítésre került a riasztó- és kamerarendszer. A későbbi gyártási folyamatok
magasabb energiaigénnyel járnak, ezért a korábbi tapasztalatokra támaszkodva tovább bővült a tetőn
található napelemes rendszer 10 kW teljesítményű napelemmel.

Elérhetőségek:
Cím: 2750 Nagykőrös, Alsójárás d. 1.A.
Tel: +36 (20) 3344 328
Honlap: http://www.pap-agro.eu
E-mail: info@pap-agro.eu

•

a kedvezményezett neve: Pap-Agro Kft.

•

a projekt címe: A Pap-Agro Kft telephelyének fejlesztése

•

a szerződött támogatás összege: 48 276 691 Ft

•

a támogatás mértéke: 49,999999 %

•

a projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében megvalósult a gyártócsarnok
fűtésének kialakítása és a gyártási üzletág irodai részlegének kialakítása.
Alapinfrastrukturális tevékenység keretében az épületegyüttes körüli telek rendezése és
térkövezése megtörtént, a gyártási hatékonyságot elősegítő informatikai rendszer és
targonca beszerzésre került. A terület őrzésének céljából kiépítésre került a riasztó- és
kamerarendszer. A későbbi gyártási folyamatok magasabb energiaigénnyel járnak, ezért
a korábbi tapasztalatokra támaszkodva tovább bővült a tetőn található napelemes
rendszer 10 kW teljesítményű napelemmel.

•

a projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.08.30.

•

projekt azonosító száma: KMOP-1.5.3/CB-13-2013-0133

