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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 UNIÓS TÁMOGATÁSSAL F EJLESZTETTE SALGÓTAR
 
Befejeződött a Mikropakk Kft. salgótarjáni m
villamoshálózat b ővítését és fejlesztését, valamint termel
társaság 63,5 millió forint összköltségvetés
Állam által nyújtott támogatással valósította meg az 
keretében. 
 
A 193 főt foglalkoztató középvállalat 2013 decemberében adta be telephelyfejlesztésre irányuló pályázatát a 

NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 

38,1 millió forint, az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

63,5 millió forint összköltségvetésű

2014 utolsó negyedévében zárult. 
 

A 2010-ben felépült üzemcsarnok fejlesztése magában foglalt

hatékonyabbá tételét, valamint fröccsüzemi termel

szükséges hűtővízrendszert free-cooling
jelentős megtakarítást eredményező

transzformátor 2 új, robotokkal és automatizált gyártócell

állítását tette lehetővé. A fejlesztés eredményekép

melynek fő profilja továbbra is a kozmetikai és a háztartási iparba szállított termékek fröccsöntése, illetve 

összeszerelése. A beruházás hatására a cég 5 új munkahellyel b
 

A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a 

 
További információ kérhet ő: 
Csendes Zsuzsanna, sajtóreferens 

Elérhetőség: (06 1) 2605521, press@mikropakk.hu

EJLESZTETTE SALGÓTAR JÁNI ÜZEMÉT A MIKROP

a Mikropakk Kft. salgótarjáni m űanyagfeldolgozó üzemének fejlesztése
vítését és fejlesztését, valamint termel őeszközök beszerzését foglalta magában

társaság 63,5 millió forint összköltségvetés ű projektjé t 38,1 millió forint, az Európai Unió és a Magyar 
támogatással valósította meg az Észak-magyarországi Operatív Program

t foglalkoztató középvállalat 2013 decemberében adta be telephelyfejlesztésre irányuló pályázatát a 

Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, melyet a hatóság 2014 júniusában 

, az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatásra érdemesnek ítélt. A több mint 

összköltségvetésű projekt 2014 januárjában vette kezdetét és a tervek

rnok fejlesztése magában foglalta a villamos hálózat b

tételét, valamint fröccsüzemi termelőeszközök beszerzését. A fröccsöntéses technoló

cooling-modullal egészítette ki társaságunk, mely a téli hónapokban 
s megtakarítást eredményező és egyben környezetbarát megoldás. Az új, nagy kapacitású 

2 új, robotokkal és automatizált gyártócellával integrált műanyag fröccsönt

A fejlesztés eredményeképpen új termékek gyártása kezdő

 profilja továbbra is a kozmetikai és a háztartási iparba szállított termékek fröccsöntése, illetve 

összeszerelése. A beruházás hatására a cég 5 új munkahellyel bővül. 

ővebb információt a www.mikropakk.hu oldalon olvashatnak.
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JÁNI ÜZEMÉT A MIKROP AKK KFT. 

anyagfeldolgozó üzemének fejlesztése , amely a 
eszközök beszerzését foglalta magában . A 

az Európai Unió és a Magyar 
magyarországi Operatív Program  

t foglalkoztató középvállalat 2013 decemberében adta be telephelyfejlesztésre irányuló pályázatát a 

Ügynökséghez, melyet a hatóság 2014 júniusában 

támogatásra érdemesnek ítélt. A több mint 

 projekt 2014 januárjában vette kezdetét és a terveknek megfelelően 

a a villamos hálózat bővítését és energia-

A fröccsöntéses technológiához 

, mely a téli hónapokban 
környezetbarát megoldás. Az új, nagy kapacitású 

űanyag fröccsöntőgép üzembe 

pen új termékek gyártása kezdődött meg az üzemben, 

 profilja továbbra is a kozmetikai és a háztartási iparba szállított termékek fröccsöntése, illetve 

oldalon olvashatnak. 


