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4. szdmfr mell6klet: Szakmai z616 beszdmol6

A helyifelhlvds cime:

M i krov a I I o I kozd so k fej I e sztd se
A helyi felhivds k6dszdmo :

vP6-L9.2.L.-42-8-20

3. Projekt megva!6sit6s 6sszefoglaldsa :

M6rfoldkovek szdma: 1

Projekt c6lja(i): A fejleszt6s seglts6g6vel a munkafolyamatok modernizdldsdra nyflik lehet6seg,
illetve dj k6szs6gek elsajdtitdsa, mint drilgak6 koromp6tliis, foglalat helyreigazitds, r.ireges
porozitdsok kihegeszt6se, ezUst term6kek v6d6 r6diumozdsa, a henger segits6g6vel pedig j6val
taka16kosabb nyersanyag felhaszndlSs val6sulna meg.

1. Kedvezm6nyezett adatai :

Kedvezm6nyezett neve:
Kovdcs Ekszer Kft.

Ugyf6l regisztrdci6s szdma:
L040939274

Kedvezm6nyezett k6pvisel6j6nek
neve:

Kovdcs Antal

Kedvezm6nyezett k6pvisel5j6nek
el6rhetSs6ge (e-mail cim,
telefonsz5m):

kovacs.a ntal ka @gm ai l.com

2. adatai:

Projekt cfme:
Kovdcs 6kszer Kft. eszkozd I lom d nyd na k fej leszt6se

Projekt megval6s(tds kezd6
id6pontja:

2021.01.06

Projekt megval6s[t 6s zdro id6pontja :

2027.02.08

Elnyert td mogat5si osszeg:
2786 830 Ft

Projekt megval6s(tds helyszine:
8380 H6viz Erzs6bet Kiriilyn6 utca 6
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Projekt c6lcsoportja(i): nem relevdns

Projektben megval6sitott tev6kenys6gek osszefoglalSsa (maximum 2000 karakter):

A fejleszt6s sordn egy specidlis ponthegeszt6 g6p, szdmit6g6p vez6relt graviroz6- v6s6

berendez6s, tobb kisebb otvos technikai gep (ultrahangos lemos6, henger, valamit galvaniz6l6

berendezrSs) tov6bb5, 1 MacOS 6s egy Win10 szdmit6g6p keri.ilt beszerz6sre.

Projekt eredm6nyei:

A fejleszt6s segits6g6vel a munkafolyamatok monderniziiliisa tort6nt meg, ezdltal gyorsabban

6s alacsonyabb kolts6gen kivitelezhet6ek, valamint a tev6kenys6gUnk okol6giai lSbnyoma is

csokken, hiszen jelent6sen visszaesik az agressziv vegyszerek, k6nsav, s6sav, sal6tromsav,

amm6nia, metil-etil-keton, aceton, borax, fluron felhaszn6lSsa. TovSbbd a vdsSrl6val val6

kommunik6ci6t segfti el6, hogy a megrendel6 el6zetesen ldthat egy 3D tervet a megrendelt

6kszerr6l, mely alapjdn akdr CAD-CAM technol6giSval is elk6szithet6 az 6kszer, illetve a c6gre

h5ru16 adminisztrativ teher nagy r6sze g6pesitve lenne, sok munka6rdt megtakarltva ezzel.

Projekt ered m6nyek6nt teljesitett indi kiltorok ad atai :

nem relevdns

L6trehozott munkahelyek szdma (FTE m6dszer alapjdn szdmolva):

0

Projekthez kapcsol6d6 kommunik6ci6s tev6kenys6g osszefoglalSsa (minimum 1000 karakter):

A kotelez5en el6frt tSj6koztatiis 6s nyilvdnossdg biztositds6nak eleget tettem az A/3-as m6retfi
projekttdbla kihelyez6s6vel, valamint a szakmai zA16 beszAmol6 6s fot6dokumentdci6 HACS-

nak tort6n6 beny0jt6sdval.

Projekthez kapcsol6d6 megjelent sajt6anyagok cime, helye, ideje, on-line anyagok eset6n

el6rhet6s6ge:
Nem volt ilyen.

Helys6g, ddtum : Hdviz, 2021.04.08

K6pvisel5 neve: Kov6cs Antal
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