Sajtóközlemény
A GDHS Kft. uniós támogatásból jelentős komplex beruházást valósít meg a leghátrányosabb
helyzetű hevesi kistérségben található Erdőtelek településen.
A GDHS Kft.
460 000 000 Forint uniós támogatást nyert a „Nyomástartó edények és
fémszerkezetek gyártása a GDHS Kft-nél.”” című pályázaton az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében . A beruházás összköltsége 892 228 132 Forint.
Cégünket 1991-ben alapítottuk. Az alapítás óta, fő tevékenységi körünk az erőművi kazánok
részegységeinek
gyártása,
szerelése,
javítása.
Az
erőművi
rendszereket,
kiegészítő
berendezéseket, acélszerkezeteket gyártjuk, szereljük. Szakképzett személyzettel (minősített
hegesztők, lakatosok) és berendezésekkel (hegesztőgépek, csővégmegmunkáló gépek, darabolóés fúrógépek) rendelkezünk a tevékenységi körünkbe tartozó valamennyi feladat elvégzéséhez.
Cégünk két telephelyén, Budapesten 19 fő munkavállalót foglalkoztat, míg Erdőtelken a létszám
felvétel folyamatban van.
Társaságunk tevékenységei az erőművi és ipari gőz- és forróvízkazánok tervezése, gyártása,
kivitelezése, üzembe helyezése, karbantartása; nyomástartó edények tervezése, gyártása,
telepítése, karbantartása, vizsgálata; energetikai rendszerek létesítése; Ipari csővezetékek
kivitelezése; tüzelőberendezések telepítése, üzembe helyezése, karbantartása, vizsgálata;
fővállalkozásban a villamos-, automatikai rendszereket is szereljük.
A GDHS Kft-nél a leghátrányosabb helyzetű hevesi térségben tervezett jelentős beruházás egyrészt
új kazánok és kiegészítőik gyártására, másrészt a jelenleg is gyártott erőművi rendszerek,
egységek kapacitás és választékbővítésére irányul. A beruházással megközelítőleg 6-8 fő részére
teremtünk új munkahelyet. A beruházás összes elszámolható költsége várhatóan megközelíti eléri
a 900 mFt értéket. Termékeink jellemzően az energetika, a környezetvédelem területén kerülnek
felhasználásra.
A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a www.gdhs.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Név: Dr. Fülöp Zoltán
Tel/fax: +36 1 219-5308, +36 1 219-5309; +36 1 216-1013
Email: gdhs@gdhs.hu
Honlap: www.gdhs.hu

„Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt
Projekt neve: „Nyomástartó edények és fémszerkezetek gyártása a GDHS Kft-nél.”
Pályázati azonosító: GOP-2.1.2-09/C-2009-0020
Projekt leírás:
• Projekt időszak: 2009. szeptember 1.– 2011. december 31.
• Projekt költség adatok:
- Építés, infrastruktúra: 291.686.425,- Ft,
- Eszközbeszerzés: 600.541.707,- Ft,
- Összesen: 892.228.132,- Ft,
• Támogatás: 446.000.000,- Ft.
Kedvezményezett neve és elérhetősége: GANZ DANUBIUS HUNGAROSTEEL Mérnöki,
Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Székhely:

1036 Budapest, Viador u. 7.

A beruházás helye:

3358 Erdőtelek, Fő út Kalásztanya 340/1; hrsz. 0336/10.

Támogató neve és elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Ügyfélszolgálat: tel.: 06 40 638 638, e-mail: nfu@nfu.gov.hu
Honlap: www.nfu.gov.hu; www.ujszechenyiterv.gov.hu/
Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége:
Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83.
Ügyfélszolgálat: tel.:06 40 200-617; faxszám: 06 1 465 8503, e-mail: info@magzrt.hu
Honlap: www.magzrt.hu

