Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.8-17-2017-01362
Kedvezményezett neve: CONPROM Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Társaság
Projekt címe: „Trapézlemez gyártásának elindítása a Conprom Kft-nél.”
Támogatásösszege: 15 000 000 Ft
Mértéke: 38.19 %
Projekt leírása: A CONPROM Kft-t 2008-ban magyar magánszemélyek alapították, fő

tevékenységi körünk a magasépítési projekteken végzett mérnöki tanácsadás, ill. kereskedelmi
és építés-kivitelezési szolgáltatások nyújtása.
Működésünk során eddig számtalan hazai és külföldi partnerünk részére nyújtottuk a fenti
szolgáltatásainkat, így az elmúlt évek során olyan széles körű kapcsolati hálót építettünk ki,
akik közül sokan újra és újra visszatérő megrendelők.
Cégünket eddig is az új technológiák iránti nyitottság és kezdeményező készség jellemezte.
Fontosnak tartjuk megrendelőink visszajelzéseit és folyamatosan tartjuk velük ilyen irányban
is a kapcsolatot abban a reményben, hogy az új technológiák hazánkban való kifejlesztése és
meghonosítása révén elsőként szolgálhatjuk ki őket.
Ezen kör kérdőíves és személyes „szondázása” arra az eredményre vezetett bennünket, hogy
Észak-Amerikában és Európában már sikerrel bemutatkozott önhordó, íves csarnokrendszerek
gyártása és építése komoly piaci potenciált rejt, így hosszú távon termelőkapacitásunk
fejlesztését ez irányban végezzük.
A hazai GDP növekedése, a magasépítési projektek megnövekedett száma biztos piacot ígér. A
különböző méretű és funkciójú csarnokok telepítését igénylő raktározási és összeszerelő-gyártó
funkciójú ipari, a mezőgazdasági raktározási és a különböző sportlétesítmények fejlesztőinek a
most tapasztalt nagy építési kedve remek lehetőség.

A gyártani kívánt termék kifejezetten olyan tulajdonságokkal (kis súly, környezeti hatások
elleni nagyfokú ellenálló képesség) bír, ami ideálissá teszi a nagyobb távolságokra történő
szállításra is.
Társaságunk emellett rendelkezik a gyártandó termék beépítési tapasztalataival, így komplex
szolgáltatásra is képessé válunk, ami szintén árelőnyt jelent a versenytársakhoz viszonyítva. A
projekt eredményeként árbevételünk további növekedésére számítunk, valamint a szomszédos
országokba is kívánunk terjeszkedni, így az elkövetkező években export értékesítéssel is
számolunk.
8660 Sérsekszőlős, külterület 027/1 hrsz. ideális a projekt megvalósításához, mivel kb. 10 kmre helyezkedik el az M7 autópályától, így a nyersanyag helyszínre szállítása, illetve a
késztermékek zökkenőmentes továbbítása az ország bármely pontjára könnyen megoldható.
A telephely korábban az Edler Hungária Hidegfutózó és Kereskedelmi Kft. üzeme volt, akik
teherautó és busz gumiabroncsok újrafutózásával foglalkoztak. Víz, gáz, valamint ipari áram a
telepre be van vezetve.
A projekt előkészítéseként vállalkozásunk a megvalósítási helyszínt 2016. október 1-e óta bérli
tulajdonosától.
A sérsekszőlősi telephely be lett jegyezve 2016.12.07-én, azonban mint kiderült a helyrajzi
szám hibás volt, ilyen hrsz nem létezik a településen (1058/1. hrsz). A hibát a cégbíróság
javította és 2017.11.07.-én a helyes helyrajzi szám került feltüntetésre a cégkivonatunkban is
(027/1 hrsz).
A projekt összes elszámolható költsége: 39 275 000 Ft
Projekt várható befejezése: 2018.10.16.

