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A saját iroda kifizetődőbb lehet, mint a bérelt
Megjelenés: 2012. május 02. , forrás: Napi Gaz daság
Cimkék: irodabé rlé s, állami támogatás, be ruház ás

zámo s cég pályázo t t  t avaly is az ÚSZ T
keret ében meghirdet et t  t e lephely-f e jleszt ési

f o rráso kra. A nyert es mikro -, kis- és kö zépvállalat o k
vissza nem t érít endő  t ámo gat ást  kaphat nak, ami a
vállalko zási t evékenység kö rében haszno sít o t t
t e lephelyek (épület ek) bő vít ésére és/vagy
ko rszerűsít ésére, ille t ve új t e lephely (üzemcsarno k,
iro da st b.) kialakít ására f o rdít hat ó .

Ezen cégek egyike az autó- és az elektronikai ipar
beszállító jaként tevékenykedő zalaegerszegi Mould Tech Kft.,
amely új üzemcsarnokot és irodaépületet épít. A beruházás
összkö ltsége 250 millió  fo rint, melyhez 96 millió  fo rint vissza nem térítendő uniós támogatást
sikerült elnyerniük: a fennmaradó rész hitel.

Egyed Péter ügyvezető  igazgató  elmondta: 2005-tő l egy 600 négyzetméteres épületet bérelnek, de
ezt mára kinőtték. A rövidesen induló  pro jekt a saját igényeik szerint valósul meg, s az október 1-jei
átadással tervezett 1200 négyzetméteres területű épületben a gyártósorok mellett komfortos
irodahelyiségek kapnak helyet. Úgy ítélték meg, hogy a saját tulajdonú iroda és üzem kifizetődőbb,
hiszen a törlesztendő hitel havi részlete hasonló  nagyságrendű, mint a fizetendő bérleti díj.

Ugyancsak az említett pályázaton nyert fo rrások segítségével létesít egy új, intelligens, saját
irodaépületet a hajdúszoboszló i Aqua-Generál Kft. Az év végére felépülő , geotermikus és
napenergiával működő iroda teljes bekerülési kö ltsége 197,7 millió  fo rint, melyhez 98 millió  fo rint
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vissza nem térítendő uniós támogatás társul. A száz százalékban magyar tulajdonú vállalkozás -
amely hét éve fo lytat szennyvíz-, mezőgazdasági és környezetvédelmi beruházásokat - jelenleg
bérelt irodában működik. Az új, közel 650 négyzetméteres iroda megépítésével egyrészt egy helyre
koncentrálódhat a mérnöki tevékenység - ami jelentősen hozzájárul a működés hatékonyságához -
, másrészt a geotermikus és napenergia használatával az épület villamosenergia-, fűtés- és
hűtésellátása önállóvá válik. A fejlesztéssel kö ltséghatékony és környezettudatos, egészséges,
komfortos és színvonalas munkakörülményeket tudnak biztosítani munkavállaló iknak.

A Vas megye 115 településén 1993 ó ta komplett lakossági hulladékkezelési közszo lgáltatást
végző, mosonmagyaróvári székhelyű Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító  Kft.
ugyancsak az ÚSZT forrásaival valósíto tta meg új ügyfélszo lgálati passzív irodaházát, saját régi
irodaháza megújítását, valamint szerelőműhelye bővítését, korszerűsítését. A 117 millió  fo rinto t
meghaladó összkö ltségvetésű beruházásbó l 46,8  millió  fo rinto t tett ki a vissza nem térítendő
támogatás. Mint a cégnél elmondták, az új irodában a korábbinál jóval magasabb színvonalú az
ügyfelek kiszo lgálása, a javítóműhely energetikai korszerűsítése, felújítása eredményeként pedig a
do lgozók munkakörülményei színvonalasabbá váltak. A régi irodaház minősége is jelentősen
javult, üzemeltetési kö ltségei jelentősen csökkentek a napko llektorok és az apríték/pelletkazán,
valamint a hővisszanyerős szellőztetés révén.
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