
                         

 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe beruházó Európa 

Az Agenda Kft 49.015.978 Ft összegű vissza nem térítendő, 65 %-os intenzitású támogatást 

nyert az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap támogatásával a 136/2008 (X.18) 

és a 33/2011 (IV.28) FVM rendeletek alapján, mikrovállalkozások létrehozására és 

fejlesztésére nyújtandó támogatások jogcím keretében.  

Pályázatok tárgya: Manufaktúra üzem létesítése Vigántpetenden, a Kossuth u. 96. szám alatti 

lakó- és melléképület felújításával, átalakításával 

Az első pályázati körből az irodaépület, bemutatóterem és szociális blokkok kiépítése a K-i 

épület első részének átalakítása történt 

A második támogatási körből az üzem épület kiépítése a K-i épület hátsó részének és a Ny-i 

épület átalakítása valósult meg 

A pályázatok célja: Komplex manufaktúra üzem kialakítása Vigántpetenden, ahol az 

innovatív borítómegoldásaink, ill. a professzionális saját nyomdai munkával készített 

komplett termékeink összeállítási munkafolyamatai egy helyen megoldottak. 

Az átalakítás során alábbi munkafolyamatok mentek végbe: 

- alapozási munkák, alap megerősítés 

- falazata szükség (belső átalakítás miatt) szerint bontásra, újrafalazásra, illetve javításra 

került.  

- az épületek tető és födémszerkezete teljes cserére került 

- teljes épület új fa szerkezetű nyílászárókat kapott 

- Bádogozási munkák: kéményszegély, lefolyócsatorna 

- padlószigetelés, falszigetelés 

- padlóburkolat bontás, új padló és falburkolat kiépítése 

- teljes külső-, belső festés 

- napkollektor beépítése 

- fűtési rendszer teljes kialakítás, kémény elhelyezése, kazánház építése, új kazán 

beépítése 

- gépészeti munkák 

- villanyszerelés munkák 

- Bejárat előtt előtető épült  

- tetőtér kialakítása térfal emeléssel, ökörszem ablak elhelyezéssel, hogy a későbbiek 

folyamán beépíthető legyen 

- az épület akadálymentesen megközelíthetővé vált. Kiépült egy mozgáskorlátozott WC 

 

Az épület használatbavételi engedélye 2015 áprilisában emelkedett jogerőre. 



                         

 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe beruházó Európa 

A támogatás keretében tett vállalások, a beruházás eredménye:  

- csökkent a bevonásra kerülő alvállalkozások száma 

- az új üzem lehetőséget ad széles termékpaletta kialakítására és gyártására 

- 8 fő új munkavállaló foglalkoztatása 

- minőségi és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése történt 

- napkollektor került beépítésre, így a meleg-víz előállítás megújuló energiaforrás 

felhasználásával megoldható 

- mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé 

vált és az épületen, építményen belüli akadálymentes közeledés biztosított lett 

 

 

Terveket Púpos Csaba készítette 

A kivitelezési munkálatokat az SZ-L Bau Kft végezte 

A beruházás műszaki ellenőr Olt István volt 

A projekt menedzsmentjét az ALD Consulting Kft végezte. 

 

 

 


