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Megkezdődött a LEVINIUM AUTO Kft. technológiai korszerűsítése, mely nagyban hozzásegíti
vállalkozásunkat az építőipari tevékenységünk fejlesztéséhez. A projekt megvalósítására a
LEVINIUM AUTO Korlátolt Felelősségű Társaság 10 millió Ft Európai Uniós vissza nem
térítendő támogatást kapott, mely mellé önerő biztosítása is szükséges. A projekt keretében
1 db BOBCAT E27z minikotró és adapterei, valamint a vállalkozás ügymenetéhez
kapcsolódóan 2 db mobiltelefon kerül beszerzésre.
Társaságunk a GINOP-1.2.8-20 kódszámú felhívás keretében pályázatot nyújtott be technológiai
parkjának korszerűsítésére, annak érdekében, hogy építőipari tevékenységünk fejlesztését
megkezdjük.
A fejlesztés célja
Kiemelt szervezeti célunk, hogy tevékenységeinket tovább bővítsük, és valós piaci igényeket
elégítsünk ki, valamint olyan hozzáadott értéket teremtsünk, mellyel nem csak saját cégünk, hanem
környezetünk – beleértve a megyét és vonzáskörzetét – fejlődjön. Társaságunk építőipari
tevékenységét akarja elindítani, és fejleszteni, melyhez többek között jelen pályázati forrás
felhasználásával kíván eszközöket beszerezni.
A projekt elemei
Teljesen új és multifunkciós eszközök beszerzésére kerül sor, többféle adapterrel, annak érdekében,
hogy a lehető legkülönfélébb terepviszonyokon is végezhessünk munkát. Köszönhetőn annak, hogy
az eszközök újak, így alacsony rezsióradíjjal számolunk, hiszen a fenntartási, javítási és karbantartási
költségeink várhatóan nem lesznek magasak. Szakképzett és tapasztalt gépkezelő felvételével
biztosítjuk a biztonságos, balesetmentes és precíz munkavégzést.
Beszerzésre kerülő eszközök, melyek a szolgáltatások, azaz az új tevékenység bevezetéséhez
szükségesek:
• 1 db BOBCAT E27z minikotró a következő adapterekkel: mélyásó kanállal, billenthető
rézsűkanállal, bontókalapáccsal
• 2 db okos telefon az ügyvitel hatékony végzéséhez
Megvalósítási helyszín
A megvalósítási helyszín Bagamér, mely cégünk székhelye az alapítás óta. Mobil eszköz tárolására
alkalmas helyszín rendelkezésre, megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek:
• közútról megközelíthető,
• ki/bejárás biztosított,
• tárolásra alkalmas tér (terep) biztosított a berendezések egyszerre történő tárolása esetén is,
• őrzés/védelem biztosított,
• tűzvédelem biztosított.
A beruházás várható befejezése 2021 márciusa.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
További információ kérhető: Lakatos Tamás, ügyvezető – e-mail: leviniumauto@gmail.com

