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A Prospera Europe Kft. 75.293.400 forint uniós támogatást nyert a GOP2010-2.1.2 - „Komplex beruházások támogatása a komplex programmal
segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című pályázati
kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházás 2012. májusában
megkezdődött.
A Prospera Europe Tanácsadó Kft-t magyar magánszemélyek alapították 2004-ben. Fő
tevékenysége a pályázatírás, melyben az elmúlt 8 év során kiemelkedő tapasztalatra tett
szert. 2010-ben a vezetők úgy döntöttek, kibővítik tevékenységi körüket, és belépnek a
fémmegmunkálás piacára fém-alkatrészek beszállítójaként.
A döntést alapos piackutatás előzte meg, amely rávilágított, hogy melyek azok a
kulcsfontosságú tényezők, amelyek biztosítják a beruházás sikerét: többek között a jó
megközelíthetőség, a képzett, tapasztalt munkaerő, és természetesen a professzionális
géppark.
A tevékenység indításához pályázatot nyújtottak be a Telephelyfejlesztés c. kiírásra az
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mely még 2010. decemberében
támogató döntésben részesült. A csarnok azóta felépült, noha termelő tevékenységet még
nem folytatnak. Szintén 2010-ben pályázatot nyújtottak be a GOP-2010-2.1.2 jelű kiírásra
is, melynek keretében egy OVS4 optikai bemérő rendszerrel ellátott FO-3015 NT II
lézergépet és egy HFP-220.3 NT 7 tengelyes élhajlító gépet szeretnének beszerezni. A
projekt 2012. májusában megkezdődött, a beruházás azóta is folyamatban van. A várható
befejezés 2013. márciusára tehető.
A projekt összes költsége 150.593.982 forint, a megítélt támogatás 75.293.400 forint.
Mivel Magyarországon jelenleg az elavult gépek jelentik a legnagyobb hátrányt a
versenyben, a Prospera Europe Kft. Japán legnagyobb gépgyártójától, az Amadától szerzi be
a gyártáshoz szükséges lézergépet, élhajlítókat, stancolókat, valamint egy professzionális
minőségellenőrző berendezést, így biztosítva a lemezek kifogástalan megmunkálását. A
gépeknek köszönhetően az ISO 9001 és 14001 tanúsítások megszerzése sem jelent majd
akadályt.
A cég fontosnak tartja, hogy alkalmazottai számára egy biztonságos és korszerű
munkahelyet tudjon nyújtani, mely európai szinten is megállja a helyét. A beruházástól stabil
piaci pozíció kialakítását és az árbevétel növekedését várják.
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