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KISS KANDALLÓ Korlátolt Felelősségű Társaság sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett GINOP-1.2.9-20 kódszámú
felhívásra.
A fejlesztés megvalósításához a társaság - 70%-os intenzitás mellett – nettó 6,59 millió Ft vissza nem
térítendő európai uniós támogatást nyert el a GINOP-1.2.9-20-2021-01587 azonosító számú pályázat
keretében.

A Kiss Kandalló Kft. fő profilja kandalló és cserépkályha ajtó gyártás. Ma már több mint 50 féle öntvényajtót
gyártanak, kandallóhoz, cserépkályhához, kör- és tömegkályhához, minimál stílusú kályhákhoz és
kemencékhez. A folyamatos technológiai fejlesztés mellett, a cég 3 éve egy új telephelyet vásárolt, ahol 500
m2-es csarnokban folyik a gyártás. A cég a GINOP-1.2.9-20-2021-01587 azonosító számú pályázat keretében
egy profilhengerlő gépet és egy elszívó gépet vásárolt meg annak érdekében, hogy a gyártás még magasabb
színvonalon történjen, valamint a cég alapvető filozófiája: korrektség, rövid határidő, magas minőség és egyesi
igények kielégítése, továbbra is érvényesüljön.
A projekt keretében beszerezett eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak,
illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
A fejlesztés megvalósításához a társaság - 70%-os intenzitás mellett – megközelítőleg 6,59 millió Ft vissza
nem térítendő európai uniós támogatást nyert el, amely segítségével az eszközök beszerzése és beüzemelése
történt meg. A fejlesztés eredményeképpen a rendelkezésre álló csarnokban, mint megvalósítási helyszínen
a beszerzett eszközök üzemeltetése biztosított, fedett, infrastruktúrával ellátott, így a helyiség alkalmas az
eszközökkel végzett tevékenységre.
A vállalkozás jövőjét illetően az elkövetkezendő időszakban az európai uniós támogatásnak köszönhetően
csökken a vállalkozás energiaköltségeinek és energiafüggősége. A Széchenyi2020 program keretében
megvalósult fejlesztésnek köszönhetően a géppark alacsonyabb zajszinten működhet, továbbá a modernebb
gépek kevesebb deformálódással képesek az anyagok hajlítására. Ezzel teljesül a vállalkozás hosszú távú
célja, amely a piaci helyzet megtartása, tovább erősítése és a vásárlói igények széleskörű kielégítése.
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