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SAJTÓKÖZLEMÉNY
LÉTSZÁMFEJLESZTÉS A FERROBI KFT.-NÉL A GYAKORNOKI PROGRAM SEGÍTSÉGÉVEL
Befejeződött a FERROBI Kft. fejlesztési projektje, melynek megvalósítása 2019. augusztusában indult.
A projektjavaslat 4 257 298 Ft összegű, vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.
A GINOP-5.2.4-16-2019-04300 azonosítószámon nyilvántartásba vett projekt elsődleges célja a vállalkozás
statisztikai létszámának növelésével együtt járó gyakornok, fiatal pályakezdő foglalkoztatásának elősegítése,
illetve közvetlen munkahelyteremtés. A gyakornoki program hozzájárult az alkalmazott fiatal munkahelyi
tapasztalatszerzéséhez, a korábbiakban megszerzett szakképesítés gyakorlati hasznosulásához. Ezzel
egyidejűleg a munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek javítása, fejlesztése is megvalósulhatott.
E program közvetlen eredményeként – a pályakezdő fiatal foglalkoztatásán túl – a kft. fejleszteni tudta
gépparkját
is.
A
pályázat
keretein
belül
a
fémmegmunkáláshoz
szükséges
speciális
eszközök/gépek/mérőműszerek kerültek beszerzésre, továbbá kéziszerszámok beszerzése is történt.
A pályakezdő fiatal (1 fő gépi forgácsoló, gépszerelő) gyakorlati foglalkoztatása 2019. augusztus hónapban
indult. A projektrész tekintetében a támogató mentor feladatok teljesítésével a munkahelyi tapasztalatszerzés
még hatékonyabb tudott megvalósulni.
A program közvetlen hatásaként a vállalkozás bővíteni tudta foglalkoztatotti létszámát, ezzel párhuzamosan
technológiai fejlesztést is végrehajtott, melynek egyértelmű hatásaként a vállalkozás versenyképességének,
hatékonyságának növelése vált elérhetővé.
Az alábbi nagyértékű eszközök, berendezések kerültek beszerzésre: 1 db SINO SDS 6-3V 3 tengelyes kijelző,
3 db útmérővel, amely a gépi forgácsolás rendkívül pontos mérési eszköze, továbbá beszerzésre került 1 db
3 pontos furatmikrométerkészlet 20-80 mm-ig is, amely szintén a fémmegmunkáláshoz kapcsolódó rendkívül
pontos mérését lehetővé tevő eszköz.
A 100 ezer forint feletti egyedi értékű eszközökön túl, kisértékű kéziszerszámok, eszközök kerültek
beszerzésre, úgymint 1 db szerszámoskocsi, 1 db akkumulátoros sarokköszörű, 1 db dugókulcskészlet, 1 db
fúrószerszám élező, illetve 4 db keményfém marószerszám. A beszerzett eszközök, szerszámok a
fémmegmunkáláshoz kapcsolódó eszközök, segítségükkel rendkívül pontos munkavégzés, hatékony
feladatellátás valósítható meg.
A FERROBI Kft. a Gyakornoki programnak köszönhetően a foglalkoztatás bővítésére, illetve a vállalkozás
technológiai fejlesztésére 100 %-os mértékű, 4 257 298 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban
részesült. A projekt megvalósítási időszaka a hatályos Támogatói Okirat szerint 2019.08.03. – 2020.05.02.
A projekt pályázat szempontjából elszámolható összköltsége 4 257 298 Ft volt.

A fejlesztés a Magyar Állam, valamint az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
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