TÁJÉKOZTATÓ
A FEHÉRGYARMATI SZAMOS-COOP ABC KOMPLEX KAPACITÁSBŐVÍTŐ ÉS VERSENYKÉPESSÉG
JAVÍTÓ FEJLESZTÉSE
A projekt összefoglaló adatai:
A kedvezményezett neve: Szamos-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: A fehérgyarmati Szamos-Coop ABC komplex kapacitásbővítő és versenyképesség javító
fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 24 850 773,-Ft.
A támogatás mértéke: 30%
A visszatérítendő hitel összege: 37 276 161,-Ft.
A projekt befejezési dátuma: 2019.03.31
A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00446
A projekt tartalma:
A fehérgyarmati székhelyű Szamos-Coop Kft. 2018. augusztusában 24,85 millió forint vissza nem
térítendő európai uniós támogatást, és 37,28 millió forint visszatérítendő hitelt nyert a vállalkozás ABC
áruházának a korszerűsítésére.
A 82,8 millió forint összköltséggel megvalósult beruházás keretében a cég ABC áruházának vevőbarát
átalakítására, és modern berendezések, hűtéstechnológia és napelemes rendszer beszerzésére került
sor
A beruházás révén a Szamos-Coop Kft. által üzemeltetett ABC áruház átfogó kapacitásbővítő és
versenyképesség javító fejlesztésére került sor. Az átalakítás révén a hasznos eladótér 20,46 m2-rel
növekedett, kialakításra került összesen 46,53 m2 alapterületű korszerű hűtőkamra rendszer, amely alkalmas
az üzlet valamennyi hűtést igénylő áruféléségének az előírások szerinti tárolására. Az eladótérben nagyobb
mennyiségű áru befogadására képes ezért még nagyobb választék kialakítását lehetővé tevő modern
megjelenést biztosító berendezések kerültek üzembe helyezésre
A projekt keretében az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra, illetve berendezések kerültek
beszerzésre:
1 db DE-RIGO KAMI kiszolgáló vitrin
1 db DE-RIGO BALI fali regálsor
1 db DE-RIGO PUKET zöldséges fali regál
1 db DE-RIGO TIMOR üvegajtós mélyhűtó
2 db AHT PARIS 210 AD mélyhűtő láda
INCOLD hűtőkamra rendszer
DAIKIN ZEAS Hűtés technika rendszer
53,68 kwp teljesítményű napelem rendszer
Az ABC áruház belső átalakítása és korszerűsítése
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A fejlesztést követően az üzlet a vevői igényeket a korábbitól magasabb szinten tudja majd kiszolgálni ebből
kifolyólag a beruházás nem csak mennyiségi kapacitás bővítést eredményez, hanem hozzájárul a szolgáltatás
hozzáadott értékének a növeléséhez is
Nem elhanyagolhatóak a beruházás környezetvédelmi vonatkozásai sem az új hűtéstechnika környezetbarát
2020-tól is használható R-410A hűtőközeggel működik, illetve a napelem rendszer révén éves szinten a
villamos energia igény ~25%-a megújuló forrásból kerül fedezésre
A közvetett hatások sokrétűek, és mind műszaki, mind hatékonysági, és mind üzemgazdasági/pénzügyiszámviteli szempontból kedvezően befolyásolják vállalkozásunk működését mindezeknek köszönhetően javul
működésünk stabilitása, és a munkavállalók biztonsága. A Terveink szerint árbevételünkben a fenntartás
éveiben folyamatos növekedést könyvelhetünk majd el.

