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SAJTÓKÖZLEMÉNY
CÍM: KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLT ENERGIATUDATOS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI ÉS ÉPÜLETDIAGNOSZTIKAI
SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

2015. tavaszán a Megtérülő Felújítás Kft. 5,33 millió forintos támogatást nyert az Európai Unió és a
Magyar Állam társfinanszírozásában, a „Költségoptimalizált energiatudatos épületfelújítási és
épületdiagnosztikai szolgáltatások fejlesztése a dél-alföldi régióban” című projekttel, mely a TÁMOP2.3.6.B-12-1/12 keretében valósult meg. A projekt célja, hogy a társas vállalkozás létrehozásával a délalföldi régióban is elérhetővé és megfizethetővé váljanak a modern épületdiagnosztikai és épületfizikai
vizsgálatokon alapuló, energiatudatos szemléletű, költségoptimalizált épületfelújítási szolgáltatások.
A projekt keretében kifejlesztett épületdiagnosztikai szolgáltatások mind a tervezési szakasz előtt, a
költségoptimalizált tervezési eljárások támogatására, mind pedig az építőipari kivitelezések
minőségének ellenőrzése során alkalmazhatóak.
A kecskeméti székhelyű Megtérülő Felújítás Kft. sikeresen pályázott és nyert el 5 333 757 Ft támogatást –
592 640 Ft önrésszel (90%-os támogatási intenzitással) – a vállalkozás létrehozására és a projekt
lebonyolítására, a 2015. május 01. – 2015. október 31. közötti időtartamra. A megvalósítás során a pályázó
és a vállalkozást létrehozó két fiatal vállalkozó (Balogh Tamás okl. közgazdász és Nagy Balázs okl. szerkezetépítőmérnök) megalapította a Megtérülő Felújítás Kft-t, és a támogatás segítségével beszerezte a vállalkozás
működéséhez elengedhetetlen épületdiagnosztikai eszközöket, melyek segítségével a pályázatban szereplő
költségoptimalizált energiahatékony épületfelújítási és épületdiagnosztikai szolgáltatások megvalósíthatóvá
váltak. A projekt megvalósítási időszaka során két új munkahelyet is teremtettünk, a pályázat keretében
alkalmazott tapasztalt munkatársak segítségével vállalkozásunk versenyképességét, valamint
szolgáltatásaink minőségét is növeltük. Vállalkozásunkban minden esetben figyelembe vesszük a
fenntarthatósági, környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontokat is. A szolgáltatások fejlesztése során
a pályázatnak köszönhetően az eszközbeszerzésen túl további hasznos tanácsadásokat vehettünk igénybe
és létrehoztuk weboldalunkat is. A fejlesztés eredményeként a dél-alföldi régióban, valamint országos szinten
is egyedülálló, komplex és költséghatékony épületdiagnosztikai szolgáltatásokat tudunk kínálni ügyfeleink
részére, mely szolgáltatásainkat már a projekt időtartama alatt is számos partnerünk igénybevett, igazolva a
projekt létjogosultságát és emelve a hazai építőipari minőséget. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió
támogatását.
A projektről bővebb információt a www.megterulofelujitas.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Nagy Balázs
Tel.: +36 20 287 4337
Email: info@megterulofelujitas.hu

