
"Lézeres klisékészítő berendezés beszerzése a Mikroflex Repro Kft.-nél"

MIKROFLEX REPRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6230 Soltvadkert, Mátyás Király u.30.) 
mikro-kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése pályázat keretében "Lézeres 
klisékészítő berendezés beszerzése a Mikroflex Repro Kft.-nél" címmel, az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és a Magyar 
Köztársaság központi költségvetéséből, 15,273 millió forint támogatásban részesült, a 
beruházás értéke nettó 38.182 millió forint. 

A pályázat azonosító száma: GOP-2.1.1-11/A-2012-0301
A projekt megvalósítási helye: 6230 Soltvadkert, Mátyás Király u.30. Hrsz.575.
A projekt megvalósítása során a támogató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, 
Wesselényi u. 20-22.) www.nfu.hu, a közreműködő a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 
Zrt. www.magzrt.hu.

Társaságunk a Mikroflex Bt. jogutódjaként 2009-ben történt alapításunk óta csomagolóipari 
flexó nyomtatással készült termékekhez grafikai tervezéssel, nyomdai előkészítéssel és 
klisékészítéssel foglalkozik.

A projekt keretén belül társaságunk mikro-kis- és középvállalkozások technológia fejlesztés 
támogatása beruházási céllal nyújtott be pályázatot. A projekt megvalósítása során a társaság 
1 db EskoArtwork CDI Spark 4835 (digitális flexo-klisé gravírozó berendezés) vásárolt meg, 
melyet a flexó nyomdaiparban hasznosítunk.

A társaság a projekt megvalósítását 2012.08.23.-án kezdte meg az eszköz megrendelésével, a 
befejezés a 2012.10.16.-én történt a gép üzembehelyezésével, míg az utolsó kifizetés 
2012.10.26.-án került utalásra.

A projekt során megvásárolt eszköz a minőségi technológiát testesíti meg, és mindenben 
megfelel az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak is.

A társaság megfelelő szakmai és szervezeti háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett 
eszközök működtetéséhez, valamint a fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon 
létrejövő eredmények fenntartásához. A minőségnek és a pontos munkavégzésnek, valamint a 
korszerű gépnek köszönhetően a megrendelési volumen várhatóan növekedni fog. A társaság 
a fejlesztést a soltvadkerti telephelyén valósította meg, mely fejlesztés elősegíti a jelenlegi 
munkahelyek megtartást.  

A projekt megvalósítása során beszerzett eszköz hozzájárul, hogy a társaság a piac 
szignifikáns szereplője legyen, ezáltal növekszik értékesítés modernizációja. 

A projekt megvalósítása hozzásegítette a társaságot versenyképességének javításához és a 
bevételeinek növeléséhez.
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