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Sikeresen megvalósult a „csúcstechnológiai gyártó gépsorok beszerzése a Paning
Kft-nél” című projekt

A Paning Sütőipari és Kereskedelmi Kft. a Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak
támogatása Pest megye területén című pályázat keretében benyújtott kérelme alapján 54,36 millió forint vissza
nem térítendő támogatásban részesült. A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest
megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési
forrásból elnyert támogatás segítségével a vállalkozás termelési kapacitásának növelését és a gyártási
folyamatok korszerűsítését lehetővé tevő berendezések és eszközök beszerzése valósul meg.
A támogató Pénzügyminisztérium (korábban Nemzetgazdasági Minisztérium) által meghirdetett Program
keretében megvalósuló fejlesztés célja a vállalkozás Monor Ady Endre út 19. sz. alatt működő termelő és
gyártóüzemének technológiai fejlesztése új gyártósorok és berendezések beszerzése által. A beszerzések
teljes mértékben a termelés mennyiségi és minőségi növekedését szolgálják. A megbízható, modern, magas
hatásfokkal működő gépeknek és az automatikus, programozható beállításoknak köszönhetően kevesebb
selejt keletkezik, így az alapanyag-gazdálkodás bizonyos folyamatok tekintetében nagymértékben javul. A
vállalkozás tevékenysége a pályázati beszerzésekkel nem változik, de az eddig kapacitáshiány miatt nem
gyártható termékkörök gyártására is lehetőség nyílik.
A modern gépsorok (automata lisztkezelő rendszer, nyújtógép, tészta feldolgozó-és vágógép) a vállalkozás
mindennapos munkafolyamatai gyorsabb megmunkálási időt, rövidebb vállalási határidőket tesznek lehetővé,
minőség terén pedig olyan termékek előállítására adódik mód, amelyeket eddig csak próbagyártás keretében
volt lehetőség előállítani.
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. június 15 - és 2018. augusztus 22.
A beszerzések a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes ajánlattevővel, a Kogép Kft-vel valósult meg
a szerződésben rögzített határidőre, megfelelő minőségben.
Összességében mind kapacitás, mind minőség terén akkora ugráshoz segítenek hozzá a berendezések, hogy
a társaság közel félszáz munkavállalójának a továbbiakban is biztos megélhetést, kiszámítható jövőt,
partnereinek pedig még inkább személyre szabott kiszolgálást, szélesebb termék portfóliót, minden
szempontból magasabb minőséget tud nyújtani.
A támogatás forrása: a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás.
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