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SAJTÓKÖZLEMÉNY
KONYHAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A VASI GERMÁN KFT.-NÉL
Európai Uniós forrás segítségével eszközbeszerzés megvalósítására került sor a Vasi Germán Kft.-nél,
a GINOP-1.2.9-20-2021-04859 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020 Hátrányos helyzetű
településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása című pályázati kiírására
benyújtott projekt 2,09 millió Forint támogatásban részesült.
A Vasi Germán Kft 2012-ben alakult kis családi vállalkozás, melynek fő tevékenysége éttermi vendéglátás és
az ezekhez kapcsolódó tevékenységek. A vállalkozás fő célja étterem konyhatechnológiájának fejlesztése,
ezáltal a minőség javítása. Rövid távú cél az új eszközök beszerzésével növelni a vállalkozás kapacitását,
gyorsaságát is. A legfontosabb cél a versenyképesség megőrzése és erősítése, a jövedelmezőség javítása,
melynek egyik fontos eszköze új és korszerű eszközök, gépek beszerzése.
A Kft. piaci pozíciója stabilnak mondható, a vállalkozás tulajdonosai megfelelő szakmai tapasztalattal
rendelkeznek, az elmúlt évek folyamatos kemény munkájának köszönhetően tudták a kialakult helyzetet
kezelni. A vállalkozás fő célja a jelenlegi méret tartása, a helyi piaci pozíció erősítése és a stabilitás őrzése, a
kiadott adagszámok folyamatos növelése.
A kedvezményezett neve: Vasi Germán Kft.
A projekt címe: Konyhai eszközök beszerzése a Vasi Germán Kft.-nél
Megvalósítás helyszíne: Sitke, Kossuth u. 21.
A beruházás megvalósításának ideje: 2021.10.15-2022.04.28
Beruházás összköltsége: 2 990 322 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 2 093 224 Ft
Támogatás mértéke: 70%
Beruházás rövid bemutatása:
A projekt keretében beszerzett eszközök illeszkednek a vállalkozás azon célkitűzéséhez, hogy a korábbi
években az árbevételt biztosító éttermi vendéglátást idő- és költséghatékonyabban tudják megvalósítani,
ezáltal a megrendelések számát is növelni. A beszerezett eszközök helyhez kötött eszközök, a vállalkozás
telephelyén kerültek elhelyezésre, ahol adott a megfelelő infrastruktúra a használatukhoz.
Az alábbi eszközök beszerzése valósult meg:
1 db MAXIMA FR 400L SN fagyasztószekrény
2 db GASZTROMETÁL SNACK fali elszívóernyő 1400x700x350mm
1 db ELEKTHERMAX 1100 gázzsámoly
1 db Maxima SAL903 hűtött munkaasztal 3 ajtós
1 db GAMMO ipari hűtő 650 literes
1 db GAMMO tányér-pohár mosogatógép 40x40cm kosárral DELUXE
1 db GAMMO tányér-pohár mosogatógép 50x50cm kosárral DELUXE
További információ kérhető:
Germán Ervin

