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SAJTÓKÖZLEMÉNY
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS, INGATLAN BERUHÁZÁS A RABACSA METALLTECHNIK KFT.-NÉL
Európai Uniós forrás segítségével az technológiai fejlesztésre, ingatlanberuházásra került sor a
Rabacsa Kft. szentgotthárdi telephelyén, a GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017- 01144 pályázat keretén belül. A
Széchenyi 2020 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
kombinált hiteltermék keretében című pályázati kiírására benyújtott projekt 47,78 millió Forint
támogatásban részesült.
A Rabacsa Kft. két tulajdonosa Racker Balázs és Racker Csaba, tulajdoni hányaduk 50-50 százalék.
Családjuk már az 1800-as évek közepe óta kovácsmesterséggel foglalkozik, így elmondható, hogy ma már a
hatodik-hetedik generáció folytatja ezt az immár tradicionálissá vált családi tevékenységet. Az 1998-ban
alapított családi vállalkozás fémipari termékek gyártásával foglalkozik, elsősorban kovácsoltvas kerítések,
épületi elemek, kapuk, lakberendezési tárgyak, lépcsőelemek, rozsdamentes kül- és beltéri kapuk, padok,
ablakrácsok, csigalépcsők, előtető szerkezetek készülnek a vállalkozásnál.
A beruházás az alábbiakkal jellemezhető:
A kedvezményezett neve: RABACSA METALLTECHNIK Kft.
A projekt címe: Technológiai fejlesztés, ingatlan beruházás a Rabacsa Metalltechnik Kft.-nél
Megvalósítás helyszíne: 9970 Szentgotthárd, Felsőliget u. 3.
A beruházás megvalósításának ideje: 2018.01.23. – 2020.03.31.
Beruházás összköltsége: 159 265 983 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 47 779 794 Ft
Támogatás mértéke: 30%
Beruházás rövid bemutatása:
A projekt megvalósítása során technológiai fejlesztés, ingatlanberuházás valósult meg a Rabacsa Kft-nél. A
vállalkozás hosszú távú fejlődési elképzeléseinek megvalósításához alkalmas telephelyet vásárolt
Szentgotthárdon, ahol sor került a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új üzemcsarnok
építésére.
Az ingatlanfejlesztés mellett 1 db lézergép-kiszolgáló torony, 1 db homlokvillás targonca, 1 db hidraulikus 4hengres lemezhengerítőgép beszerzésére is sor került, melyek hozzájárultak a vállalkozás üzemméretének
további bővüléséhez, a termékpaletta szélesítéséhez. Az eszközöknek köszönhetően felgyorsult a
kivitelezés is, mivel a szükséges anyagok már a kivitelezéskor gyártásba tervezhetők és szükséges időben a
helyszínre szállíthatók, továbbá a korszerű gépeknek és a folyamatos minőségellenőrzésnek köszönhetően
teljesen kiiktathatók a minőségproblémák.

A rendelkezésre álló szakértelem és az új beruházás növelte a vállalkozás versenyelőnyét, helyi és
regionális szinten egyaránt. A kivitelezések során keletkező időmegtakarítás további elfogadott
megrendeléseket, a költségmegtakarítás versenyképesebb vállalási árat és profitnövekményt eredményez.
A kapacitásbővítésnek köszönhetően a humán munkaerő megtartása hosszú távra biztosítottá vált, és akár
létszámnövekedésre is okot és lehetőséget ad.

További információ kérhető:
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