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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Fejlesztésre került a DOMINIK és SZÉP Kft. Kulcsi telephelye.
2014. december 9.
Kulcsi telephelyén üzleti infrastruktúrájának fejlesztésére a DOMINIK és SZÉP Kft. 10 millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyert az az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről című pályázati konstrukciójából.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ,,Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 4.” című pályázati
konstrukciójának 2077117609 azonosítószámú projektje keretében 10 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást
nyert a DOMINIK és SZÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. üzleti infrastruktúrájának fejlesztésére. A
Magyarország társfinanszírozásával biztosított, európai uniós, vissza nem térítendő, teljes mértékben felhasznált
forrást önerő egészítette ki, így összesen nettó 27 247 127 forint költségvetésből került 2014. év decemberi
befejezéssel kivitelezésre az adott fejlesztési projekt.
A projekt keretében az idén tizenegy éves társaság építőipari kivitelező tevékenysége került fejlesztésre Kulcsi
telephelyén az alábbi műszaki elemek megvalósításával:
 telephelyi ingatlan megközelítése, és főépületén belüli mozgáskorlátozottak részére történő
akadálymentesítés közlekedés biztosítása,
 az ingatlan - fűtési- és meleg vízét előállító kavitációs kazán és annak energiaigényét - megújuló
energiaforrást hasznosító - napelemes rendszer létesítése,
 az ingatlanon - jelen projekttől elkülönülő kivitelezésben épülő csarnoképület kiegészítő infrastrukturális
elemeként - közlekedő út, és parkoló kiépítése
 termelőeszköz (döngölőbéka) beszerzése.
A beruházás megvalósulásának és a támogatás tényének széles körben történő tájékoztatásának eléréséhez a fejlesztés
szükségszerű részét képezte egy komplex kommunikációs eszközcsomag igénybevétele a társaság részére.
A fejlesztéssel létrejövő, megújult tevékenységeinek folytatásához a társaság 1 új munkahelyet teremtett.
A projekt megvalósítása révén a társaság minőségi szolgáltatásainak és üzleti környezetének fejlesztésével, illetve
tevékenységének diverzifikációjával, és aktív marketingtevékenységével jelenlegi piaci részesedésének megtartása
vált biztosítottá számára.
A vállalkozás korszerűsített szolgáltatása hozzájárul versenyképessége növelésével piaci térnyeréséhez, a kor
követelményeinek és a vevői elvárásoknak való minőségi megfeleléshez.
Tevékenységének jövedelemtermelősége, így a társaság hosszú távú fenntartható működése biztosítottá vált.
A program kötelező tájékoztatása, nyilvánosságra hozatala az előírt kommunikációs csomag szerint történt.
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