- Kedvezményezett neve: Kadia Bt.
- Projekt címe: Munkahelyi képzések megvalósítása a Kadia Bt-nél
- Támogatás összege: 7.524.500 Ft
- Támogatás mértéke: 100%
- Tartalom: A projekt keretében 4 db képzést valósítottunk meg.
Egy 20 órás informatika képzést valósítottunk meg 5 fő részére,
egy 24 órás asszertív kommunikáció képzést 5 fő részére, egy 90
órás targoncavezető OKJ képzést 9 fő részére, egy 90 órás
emelőgépkezelő OKJ képzést 9 fő részére. A képzésen résztvevő
dolgozók képzési idejére jutó bérköltséget számoljuk el. A projekt
teljes időszaka alatt alkalmaztunk egy szakmai megvalósítót és egy
projektmenedzsert. A kötelező nyilvánosságot az előírtaknak
megfelelően biztosítottuk.
- Tervezett vagy tényleges befejezési dátum: 2020.11.17.
- Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00081
- (Esetleg a C tábla digitális változatát is fel lehet tenni, de nem
kötelező.)

„FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE A KADIA BT.-NÉL”
A projekt alapadatai:

•
•
•
•
•

Projekt azonosító: GINOP-5.3.12-19-2020-00329
Igényelt támogatás: 27 988 800 Ft
Támogatás mértéke: 70,00 %
A projekt költségvetése: 39 984 000 Ft
Projekt tervezett befejezése: 2022.08.31.

A projekt bemutatása:
Vállalkozásunk, a pellérdi Kadia Bt. 1994-ben alakult meg Pécsett, azóta is gépjárműkarosszéria, pótkocsi gyártása a profilunk legfontosabb része.
Folyamatosan törekszünk arra, hogy a dolgozóink megfelelő szaktudással rendelkezzenek, mivel
szinte kizárólag egyedi igényeken alapuló megrendeléseket teljesítünk, ezért elengedhetetlen a
szakértelem. Célunk, hogy a munkatársaink felkészültek, motiváltak legyenek és megbecsültnek
érezzék a munkájukat. A folyamatos eszközpark-korszerűsítés mentén igyekszünk a
dolgozóinkat képezni, hogy még hatékonyabb legyen a munkavégzésük. Az elvégzendő
munkákhoz lakatos és hegesztői végzettség szükséges, így a fizikai munkát végző
alkalmazottaink mind ilyen irányú szakképzettséggel rendelkeznek.
Jelen projekt során a fejlesztendő tevékenységünk 2920'08 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi
gyártása, ennek a végzése kapcsán szeretnénk még dolgozókat felvenni. Mivel nem is volt annyi
emberünk, hogy eleget tehessünk minden megrendelésnek, azért döntöttünk úgy, hogy
felveszünk még 4 lakatos végzettségű hegesztő vizsgával is rendelkező szakembert, hogy
képesek legyünk többet termelni. Mind a négyen férfiak, és teljes munkaidőben szeretnénk őket
foglalkoztatni a cég székhelyén, a pellérdi csarnokunkban. A helyiség alkalmas arra, hogy a
változatos méretű fémszerkezetekkel kényelmesen dolgozhassunk, a most felvételre kerülő
dolgozóink számára is elegendő hely lesz.
Az árbevétel növekedése mellett a foglalkoztatás bővítésével a kapacitásaink növekedését is
várjuk, melynek eredményeképp a megrendelések számának növekedését, és ezzel
párhuzamosan az ügyfélkörünk bővülését várjuk. Végső soron ez több hosszútávú
együttműködést hoz magával, ami biztosabb alapokra helyezi a cégünk jövőjét.
A projekt megvalósulásának helyszíne:
7831 Pellérd, Ipar utca 9.
A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg:
Pénzügyminisztérium - Gazdaságfejlesztési Programok
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83.
E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu
Telefon: +36 1 896 6666
Honlap: www.palyazat.gov.hu

KADIA KFT. KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSA

A projekt alapadatai:
 Projekt azonosító: GINOP-1.2.2-15-2015-00080
 Igényelt támogatás: 25 450 000 Ft
 Támogatás mértéke: 50%
 A projekt költségvetése: 50 900 000 Ft,
 Projekt befejezése: 2017. 03. 16.

A projekt bemutatása:
A technológiai fejlesztés által lehetővé vált magasabb minőségű, új technológiájú pótkocsik
gyártása, melyeket a korábbiakban a rendelkezésre álló eszközök miatt nem tudtunk gyártani.
Beszerzésre került beltéri híddaruval és a napelemes rendszerrel olyan technológiai fejlesztés
valósult meg vállalkozásunknál, mely által jelentős mértékű kapacitásbővülést érünk el.
A beltéri híddaru villamos energia fogyasztásának fedezésére napelemes rendszer került
kiépítésre, melynek köszönhetően a villamos energiafogyasztásból adódó rezsi költségek
csökkennek.
A kapacitásbővítés által összességében növekszik a termelés volumene, a munkahelyek
megtartását eredményezi vállalatunknál.
A projekt hozzájárul hosszú távú fejlődésünkhöz. Célunk, hogy a piaci igényekhez igazodva
tovább erősítsük gyártókapacitásunkat és tovább emeljük termékeink minőségét, ezáltal
erősítve gazdasági pozícióinkat.
A projekt megvalósulásának helyszíne:
7831 Pellérd Ipar utca 9. 488/8
A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Cím: 1539 Budapest, Postafiók 684
E-mail: gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu
Infovonal: 06 40 200-617
Honlap: www.palyazat.gov.hu

A KADIA BT. VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE
TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ RÉVÉN
A projekt alapadatai:
• Kedvezményezett neve: KADIA Járműkarosszéria és pótkocsigyártó Bt.
• Projekt azonosító: GINOP-2.1.8-17-2017-00225
• Projekt címe: A Kadia Bt. versenyképességének növelése technológiai innováció révén
• Igényelt támogatás: 14 945 000 Ft
• Támogatás mértéke: 50%
• A projekt költségvetése: 29 890 000 Ft
• Projekt tervezett befejezése: 2018.08.31.

A projekt bemutatása:
Jelen projekt keretében egyik fő tevékenységi körünket, a TEÁOR’08 2920 Gépjármű-karosszéria,
pótkocsi gyártása tevékenységet kívánjuk fejleszteni innovációs eszközbeszerzés révén. A projekt
keretében beszerzésre kerül 1 db APHS 31200 CNC 4 tengelyes hidraulikus élhajlító. A hajlított
profilokat pótkocsi gyártásunkhoz használjuk fel (alvázrögzítők, keresztprofilok). A hajlítási
tevékenység lassú folyamat, amit ha nem házon belül valósítunk meg akkor a határidők tartására
nem tudunk garanciát vállalni. A négy ütköző tengellyel rendelkező élhajlító rögzíti 4 oldalról rögzíti a
lemezt, ami segíti a pontos hajlítás megvalósítását. A hajlító gerenda jó minőségű acélból precíziósan
honolással készül és 3 méteres munkahosszt tesz lehetővé. A termékek és hajlítások nagyszámban
ismételhetők. Vállalkozásunk egy olyan gyártási folyamatot tud saját tevékenységébe vonni,
amellyel eddig nem rendelkezett így pontosabb munkavégzés lesz megvalósítható, valamint egy új
piacon is megjelenhetünk, ha az élhajlító gép kapacitását teljes mértékben kihasználjuk és
bérhajtatást is végzünk.
A projekt megvalósulásának helyszíne:
7831 Pellérd, Ipar utca 9. 488/8 hrsz.

