PROJEKTINFORMÁCIÓK
GINOP-4.1.4-19-2020-00664

Komplex energetikai fejlesztés megvalósítása a Lamello Kft-nél
•
•
•
•
•

a kedvezményezett neve: LAMELLO Faipari és Kereskedelmi Kft.
a projekt címe: Komplex energetikai fejlesztés megvalósítása a Lamello Kft-nél
elszámolható összköltség: 79.115.890,- Ft
vissza nem térítendő támogatás összege: 43.513.739,- Ft
a támogatás mértéke: 55,00 %

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt során telephelyünkön gazdaságilag megtérülő energiahatékonyság növelő
beruházás és megújuló energiatermelő berendezések telepítése valósult meg. A világítási
rendszerek energiatakarékos átalakítása történt meg, illetve a tetőfelületen napelemes
rendszer került telepítésre. A megvalósítási helyszíne: 7400 Kaposvár, Dombóvári út 1. szám
alatt található épületcsoport, mely összesen 7 épületet foglal magába. A világítás
korszerűsítés során a meglévő fénycsövek és armatúrák korszerű ledesítése valósult meg. A
napelemes rendszer mérete 242,135 kWp névleges teljesítményű, mellyel 264 044 kWh/év
elektromos energiaigény kiváltása teljesül.
A fejlesztés megvalósításával a megújuló energiaforrás alkalmazásának köszönhetően
költségmegtakarítás érhető el vállalkozásunk számára, továbbá csökken a szén-dioxid
kibocsátás mértéke, amely pozitív hatást gyakorol a környezetre.
•

•

a projekt befejezési dátuma: 2021. október 28.
a projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2020-00664

PROJEKTINFORMÁCIÓK
GINOP-6.1.6-17-2018-00069

-

Kedvezményezett neve: LAMELLO Faipari és Kereskedelmi Kft.

-

Projekt címe: Munkahelyi képzések megvalósítása a Lamello Kft-nél

-

Támogatás összege: 29.805.824 Ft

-

Támogatás mértéke: 100,00%

-

Tartalom: A projekt keretében 9 db képzést valósítottunk meg. A képzésen
résztvevő dolgozók képzési idejére jutó bérköltséget számoljuk el. A projekt teljes
időszaka alatt alkalmaztunk egy szakmai megvalósítót, egy projektmenedzsert és
egy pénzügyi menedzsert. A kötelező nyilvánosságot az előírtaknak megfelelően
biztosítottuk.
Az alábbi képzéseket valósítottuk meg:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Az asszertív kommunikáció alapjai, 24 óra, 24 fő részére
Informatikai IPAR 4.0 képzés, 30 óra, 11 fő részére
CNC szerszámgépek 30 órában, 30 óra, 20 fő részére
Munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretek 30 órában, 30 óra, 21 fő
részére
Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning, 60 óra, 21 fő részére
Konfliktuskezelés tréning 50 órában, 50 óra, 28 fő részére
Mediációs tréning, 30 óra, 31 fő részére
Építő- és anyagmozgató gép kezelője OKJ (Targoncavezető szakmairány),
90 óra, 8 fő részére
Internet felhasználó képzés (haladó szintű), 30 óra, 10 fő részére

-

Tényleges befejezés dátuma: 2021.04.22.

-

Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00069

