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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
BEFEJEZTE A TELEPHELYFEJLESZTÉSÉT AZ ART-INNOVA KFT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A MAGYAR 

ÁLLAM TÁMOGATÁSÁVAL 

 

Az ART-INNOVA Kft. Új Széchenyi Terv „Telephelyfejlesztés a területi kohézióért” című pályázati 

kiírásán 59,99 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A vállalkozás a projektet 2015 

júniusában befejezte. A pályázat összköltsége 99,99 millió forint, melyből egy meglévő ipari csarnok 

átalakítása valósult meg. 

 

Az ART-INNOVA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2004-ben alakult meg, azóta foglalkozik egyedi 
bútorkészítéssel, bútorlap-szabászattal, irodabútor-készítéssel, valamint különféle asztalosmunkákkal. 
Kisvállalkozásként működik, és 200 millió forint feletti árbevétellel büszkélkedhet. 
A cég megrendeléseinek a száma az elmúlt évek során dinamikusan nőtt, melynek következtében az előző 
években több területen is fejlesztést hajtott végre, új modern gépek vásárlásával korszerűsítette a 
gyártástechnológiát, továbbá a cég struktúráját és stratégiáját illetően is történtek változások. A termék-
innováció folyamatos. Mivel a cégnél nincs sorozatgyártás, így minden darab egyedinek számít, azaz a vevő 
igényeinek megfelelően történik a tervezés és a gyártás is. 
A projekt célja egy meglevő ipari épület átalakítása és fejlesztése volt. A beruházás során nem történt 
tartószerkezeti módosítás, illetve beavatkozás, viszont az átalakítás során az épületek elhasznált homlokzati 
burkolatelemeinek és nyílászáróinak cseréjére sor került. Az elkészült ipari csarnok együttes három 
épületegységből áll, egy 1376 m2-es főépületből, egy 184 m2-es és egy 251 m2-es raktárból. Ezen kívül még 
egy porta és egy melléképület helyezkedik el a területen. A létrejött ipari létesítmény a minden területen egyre 
növekvő vállalkozás igényeit ki tudja szolgálni, így a későbbiekben a vállalkozás a megrendelési állományát, 
és ezzel összhangban az alkalmazottainak számát is bővíteni tudja. 
A megvalósulás helye 7300 Komló Ipari út 2. hrsz.: 2932., melyre az Új Széchenyi terv keretében megjelent 
„Telephelyfejlesztés a területi kohézióért” című (DDOP-1.1.1/D-14) pályázat teremtett lehetőséget, melyet a 
Magyar Állam és az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja társfinanszíroznak. 
 
További információ kérhető:  
ART-INNOVA Kft. 
Bischof Balázs, ügyvezető 
Elérhetőség: info@art-innova.hu 
 
 


