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A Mányoki Vasvirág Kft. nagymányoki telephelyén megépült egy új szerelőcsarnok, valamint
hosszúélhajlító gépet és teleszkópos rakodógépet vásároltak meg a Széchenyi 2020 program
keretében elnyert 49,87 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

A vállalkozást Ferencz István magánszemély alapította 2003 évben. A vállalkozás sikeressége és a
visszatérő vevői megrendelések, valamint a folyamatosan bővülő vevői igények indokolták a jelenlegi
fejlesztést.
A fejlesztésünk legfőbb célja a kapacitásbővítés volt és a magasabb hozzáadott értékű, termékek gyártása,
a termelési értékláncban való előrelépés. A vállalkozás a technológiai fejlesztéssel olyan minőségű terméket
állít elő, mellyel nem csak a hazai piacon szerez újabb vevői kört, hanem a magasabb minőségi igényű
export piacon is megjelenhet.
A vállalkozás fő tevékenységi köre, a csarnoképítési kivitelezési munkálatok gyors, és szakszerű
végzéséhez szükséges saját tulajdonú telephely megépítése, egy ipari lemezhajlító gép, és egy teleszkópos
rakodógép megvásárlása. A projekt keretében megépítettünk 426,02 m2 hajlító csarnokot, és 140,26 m2
szociális helyiségeket, megvásároltunk 1 db Biegemaster BM6.1.00 hosszúél-hajlító gépet, 1 db MANITOU
MRT 1840 Easy teleszkópos rakodógépet. A gépek korszerű, az európai minőségi követelményeknek
megfelelő berendezések. A GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00766 azonosító számú projekt 2019. február 27-én
sikeresen lezárult.
A fejlesztés során beszerzett gépeket azonnal hasznosításba vettük, ezért a fejlesztés befejezését követően,
azonnal integrálódtak a társaságunk napi működésébe. A társaságunk megfelelő szakmai és szervezeti
háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszközök működtetéséhez, valamint a fejlesztés során
közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához.
A projekt megvalósítása hozzásegített minket versenyképességünk javításához és a bevételeink
növeléséhez. Továbbá a projekt eredményeképp képesek vagyunk vevői megrendeléseinket kapacitásunk
bővülése után maradéktalanul kiszolgálni, illetve az egyedi vevői igényeket is kielégíteni. A projekt során
megvásárolt eszközök a minőségi technológiát testesítik meg, és mindenben megfelelnek az Európai Unió
által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult
meg, a közel 50 millió forint európai uniós támogatás, és 100 millió forint kedvezményes hitel segítségével.
A projektről bővebb információt a https://www.manyokivasvirag.hu oldalon olvashatnak.
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