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NÁDLAND Kft. - GINOP-1.2.2-15-2015-00197 

Sajtóközlemény 

A Nádland Kft. kapacitásának bővítése 

NÁDLAND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 38 492 300 forint uniós 

támogatást nyert a GINOP-1.2.2-15-2015-00197 - GINOP-1.2.2-15 - Mikro-kis és középvállalkozások 

kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című pályázati kiíráson a Széchényi 2020 keretében. A 

54 989 000 forintos összköltségű beruházás révén a vállalkozás a pályázatban megjelölt eszközök 

beszerzését valamint egy 34 kWp napelemes rendszer telepítését valósította meg. 

A Nádland Kft. 2001 decemberében jött létre, mely egy 100%-ban magyar tulajdonban lévő családi 

vállalkozás. Az évek során a vásárlók igényei szerint bővítették a profiljukat, és ezáltal ma már több mint 

3000 terméket forgalmaznak 2 saját és 1 franchise partnerük által üzemeltetett üzletben. Tevékenysége 

megkezdésekor legfőbb terméke a belátásgátlásra, illetve dekorációs célokra használt nádszövet volt, amit 

az igényeknek megfelelően bővítettek kertek, játszóterek, parkok építéséhez használt, valamint 

fűtéstechnikai termékek gyártásával, illetve kis- és nagykereskedelmével. A Nádland Kft. jelen pályázatban a 

2219 '08 egyéb gumitermék gyártása tevékenységi körét fejlesztette. 

 

A projekt műszaki tartalma: 

 34 kWp hálózatra visszatápláló napelemes rendszer 

 1 db Feeler FD 25CTJ Targonca 

 1 db Bosch GCM 12 GDL – Gérvágó 

 1 db FB610 Szalagfűrész 

 1 db Felder AD 741 kombinált egyengető vastagoló gyalu 

 1 db Felder KF500 Professional körfűrész marógép 

 1 db Caddy hegesztőgép Mig C200i 

 1 db Gumilapgyártó gépsor 

 

A pályázat nyertességének köszönhetően megvalósult eszközbeszerzések és 34 kWp napelemes rendszer 

lehetővé teszik a vállalkozás számára a piaci versenyelőny megszerzését, hiszen a környékbeli 

versenytársaik nem rendelkeznek ilyen felszereltséggel rendelkező telephellyel, így ez komoly versenyelőnyt 

eredményez majd a jövőben. 

 

A megvalósítás helyszíne: 

 3078 Bátonyterenye, Gépállomás utca 5. 

 

A projekt költségvetése: 54 989 000 Ft, a saját forrás összege: 16 496 700 Ft (30,0000%), a vissza nem 

térítendő támogatás összege pedig szintén: 38 492 300 Ft (70,0000%). 

A projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően sikeresen és eredményesen megvalósult. 


