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A GeoGold Kárpátia Kft. sikeresen pályázott az a Széchenyi Terv Plusz programban, a mikro-, kis- és
középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések
támogatása GINOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú pályázati felhívásra. Pályázatával 66,4 millió forint
feltételesen visszatérítendő európai uniós támogatást nyert, mely támogatásból beszerzésre kerül egy
csúcstechnológiás geoelektromos tomográf berendezés tartozékaival együtt, valamint a projekt
keretében stratégiai és üzleti tervezés és IKT technológiákra irányuló képzés is megvalósul.

A projektgazda GeoGold Kárpátia. Kft. 16 éve alakult és kezdte meg működését, saját telephelyen
Kabán. A vállalkozás tulajdonosai és egyben kulcsemberei Páll Zsuzsanna és Serfőző Antal
évtizedekre visszanyúló szakmai és vállalkozás vezetési tapasztalata garantálja a stabil működést a
projekt fenntartási időszakában is. A vállalkozás az elmúlt években szolgáltatói kapacitását
folyamatosan bővítette technológiai fejlesztésekkel. Az árbevétel adatok tekintetében elmondható
hogy a vállalkozás a koronavírus járvány ellenére növekedni tudott. A projekt, összhangban a régió
ilyen irányú fejlesztési céljaival a szolgáltatási szegmensen belül a foglalkoztatás és a vállalkozói
aktivitás terén biztosítja a potenciálisan pozitív hatások elérését.
A vállalkozásnak nagy segítséget nyújt a fejlesztéshez biztosított támogatás, melynek segítségével
még a 2022-es évben szeretné megvalósítani a projektet. A fejlesztés eredménye lehetőséget teremt,
az árbevétel és a bruttó hozzáadott érték növelésére, az új eszköz beszerzésével a termelési
kapacitás további növekedési pályára állítható. Továbbá, 11 fő munkahelyét tudja megtartani és
várhatóan növelni fogja foglalkoztatotti létszámát. A nemzetközi és hazai piacokon jelen levő erős
versenyben, szolgáltatásait csak a legfejlettebb technológia használatával tudja stabilan értékesíteni,
melynek feltételeit a pályázati lehetőség megteremti.

A projekt címe: A GeoGold Kárpátia Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való
alkalmazkodását segítő projektje.
A projekt összköltsége: 94,9 millió forint.
A megvalósítás helyszíne: 4183 Kaba, Mátyás Király utca 59
A projekt tervezett kezdése: 2021.08.31
A projekt tervezett befejezése: 2022.12.31

A projektről bővebb információt a http://geogold.eu/ oldalon olvashatnak.
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