Sajtóközlemény
Elkezdődött a Cservég Kft. komplex technológiai modernizációs projektje
2022.04.01
Elindult a Cservég Kft. technológiai modernizációs projektje Alsógagyon és Encsen. A projekt keretében
eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlanberuházás, megújuló energia kiépítése, képzési és
felhőszolgáltatás igénybevétele valósul meg.
A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében valósul meg 125,30
millió forint feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
A GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-02352-es azonosítószámú projekt A mikro-, kis- és
középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések
támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban című felhívás keretén belül valósul meg.
A fejlesztés célja a cég felsőruházat és egyéb ruházat gyártása, továbbá az egyéb fa, parafatermék
gyártása és nem veszélyes hulladék kezelése tevékenységeihez kapcsolódik.
A projekt célja, hogy a cég meglévő telephelyein infrastrukturális fejlesztést valósítson meg, ezen belül
az Alsógagyi telephelyen található csarnoképületet hulladék zúzó és aprító üzemmé alakítsa át, Encsen
pedig energetikai fejlesztést és egy brikettáló üzemet alakítson ki.
A projekt elemei a következőek:
Alsógagyi telephely:
- Épület átalakítása: 1000 m2-es részben kihasználatlanul működő, leromlott állapotú csarnok részleges
átalakítása, összesen 366 m2 alapterületen.
- Eszközbeszerzés: ipari zúzógép a hulladék aprítására, Sunward mini rakodógép és Sunward mini
forgókotró az anyagmozgatásra, Karcher nagynyomású mosó.
Encsi telephely:
- Megújuló energiafejlesztés: A teljes telephely villamos energia ellátása kiváltásra kerül egy tetőre
telepített 59,94 kWp napelemes rendszerrel.
- Brikettáló berendezés: A projekt keretében 1 db Falach 100 brikettáló gép kerül beszerzésre.
- Képzés: 1 fő vezetői kompetenciafejlesztésen történő részvétele
- Felhőszolgáltatás: Microsoft 365 irodai programcsomag előfizetés igénybevétele.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz programnak köszönhetően az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális és Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés társfinanszírozásával 125,30
millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatásból, 30 % önerő hozzáadásával valósul meg
2022.04.01-2024.03.01 között.
Projekt megvalósítási helyszínei:
3837 Alsógagy, külterület hrsz: 02/2
3860 Encs, Fék út 6. hrsz: 637/7
A projektről bővebb információt http://www.cserveg.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Megyesi Dóra Zsuzsanna ügyvezető
+3670/3316443
cservegkft@gmail.com

