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Pályázat 2007
A Gönczi és Fia Kft.a 2007. évben a gop-2.1.2/c-2007-0042 azonosítószámmal nyert el támogatást.
A pályázat a ?megmunkálási tartomány és termékkör b?vítés a tartály és acélszerkezet gyártása
területén a Gönczi és Fia Kft. kunhegyesi telephelyén? címmel a gazdaságfejlesztési operatív program
munkalehet?ség teremt? komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzet? kistérségekben
tárgyú felhívásának keretében került benyújtásra.

A projekt a Kunhegyesen üzemel? telephelyünk eszközb?vítésére, korszer?sítésére, ezen belül is legf?képpen
a szabadtéri acélszerkezeten m?köd? daru, darupálya kiépítésére irányult, mivel az uniós csatlakozás
miatt b?vültek piaci kilátásaink mind az export igény, mind pedig a hazai kereslet tekintetében. Az
eszközbeszerzést nemcsak a daru és az ehhez nélkülözhetetlen darupálya beszerzése tette ki, hanem a
fejlesztés integráns részét képez? különböz? szerszámgépek (áthatáscsiszolók, festékszóró, marógépek,
fúrógépek, hegeszt?gépek, esztergapad...) vásárlása is, mely komplex technológiai sort biztosít a
tartályok korszer? véd?gázas hegesztéstechnológiai gyártására, technikai palettánk nagymérv?
növekedésére. Ennek is köszönhet? ügyfélkörünk jelent?s b?vülése. A bevételnövekedés a termékportfólió
b?vítésének szükségszer?ségét vonta maga után. A pályázati beruházás során beszerzett eszközök a
min?ségi javuláson kívül más, az eddiginél jóval nagyobb méret? és súlyú munkadarabok precízebb
összeállítását tették lehet?vé, biztosítva ezzel új potenciális megrendel?k jelentkezését.
F? célunk az új tartálytípusok gyártásának megkezdése volt, melyhez részben más
anyagvastagságú alapanyagok felhasználását, részben pedig más megmunkálási tartományt
kellett gyártási részlegünkön biztosítani. A tartályokon felül a b?vítés szükségszer?sége az új
acélszerkezetek el?állítása során is megmutatkozik. Az elmúlt évek során forgalmunk és

kapacitásunk is folyamatosan b?vült. Ennek eredményeként új megrendel?k jelentek meg cégünknél,
melyek újabb termékek kifejlesztését tették szükségessé. Az informatikai fejlesztés a gyártás és
alapanyagellátás gyorsabb, pontosabb kiszolgálását segítette, mely nélkülözhetetlen a hatékony
munkához. A beruházás által javult alapanyag-gazdálkodásunk, n?tt gyártási kapacitásunk és
jelent?sen b?vült termékpalettánk az acélszerkezetek és tartálygyártás terén.
Cégünk megalapozta tevékenységét, így megrendel?i körét is. Azonban termelékenységi és
termékszerkezeti hiányok miatt nem tudtuk fogadni azon igényeket, melyek eddigi referenciáink és
ajánlásaink alapján érkeztek. A projekt, mely során új technológiát vezettünk be az acélszerkezet
gyártás és tartálykészítés terén, ezt a két hiányosságot szüntette meg, lehet?vé téve a
megrendelések fogadását, azok teljesítését, cégünk biztos piacon maradását.
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