Kedvezményezett neve:
Elit Ortopéd Cipőgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe:
Az Elit Ortopéd létszám megtartására és gyártási eszközeinek beszerzése
Szerződött támogatás összege:
27 897 655 Ft
Támogatás mértéke:
70,00 %
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Az ELIT Ortopéd Cipőgyártó Kft. 2013-ban azzal a céllal jött létre, hogy a
lábegészségügyi gondokkal küzdő betegeknek megfelelő ortopéd cipőt gyártson. Az ELIT
Ortopéd Cipőgyártó Kft. egy 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás, tradicionális tudással a
lábbeli készítés területén.
A piacelemzésre alapozva jelen beruházás fő célja a hatékonyság növelése volt, amely
egyrészről elérhető kimagasló minőséggel és eredménnyel a piaci elégedettség révén, másrészt
az előállítási költségek csökkentésén keresztül. A minőségi és esztétikai fejlődés megvalósítása
érdekében technológiai fejlesztésekre volt szükség. A géppark, amellyel a tevékenység elindult
10-20 éves gépekből és berendezésekből állt. Az egyedi cipőgyártás munkaerő igényes
tevékenység, a kaptafa elkészítése, felsőrész összeállítása, tűzése, a fárahúzás, rámázás,
talpalás, kikészítés mind kézi munkával történik. A gyártási tevékenységet segítő gépek a kézi
munkához felhasznált fizikai erőt tudják csökkenteni, és a munkavégzési pontosságot, ezáltal a
minőséget javítani. Jelen projekt keretében a minőség és esztétikai javítást szolgáló gépeket
szereztünk be, melyek lehetővé teszik, hogy egyedi termékeink ne csak kézzel készüljenek.
Korábban az ortopéd cipőgyártó gépsor a szabászatig terjedt, a gyártási tevékenység további
szakaszait szerettünk volna fejleszteni jelen projekt keretében. Integrált gyártásirányítási
rendszerrel rendelkeztünk már, melyet fejleszteni kívántunk, ezért választottunk olyan
orrfoglalót a fárahúzáshoz, ami számítógépes vezérléssel rendelkezik.
Mivel orvosi rendelvény alapján, egyedi méretre készítünk ortopéd cipőt, ezért a cipő
minden fázisában egyedi kézimunkával készül, magában hordozva az ebből fakadó
hibalehetőségeket és a hosszú gyártási folyamatot is. A megvalósított fejlesztés révén nem
csupán a méretezési hibák közel 100 %-át tudjuk kiszűrni, de a minőségi javuláson túlmenően
a fejlesztés további célja a kapacitás bővítése is volt, ugyanis a tervezett bővítéssel 7.000 pár
cipő megrendelését tudjuk évente teljesíteni, a korábbi 3.500 pár helyett. Ezzel az árbevételünk
közel duplájára fog nőni. Mindemellett a tervezett beruházás segítségével export lehetőségeink
köre is bővülni fog, képesek vagyunk már digitálisan fogadni és feldolgozni a rendeléseket.
Az Elit Ortopéd Cipőgyártó Kft. a GINOP-1.2.8-20-2020-00760 azonosító számú
pályázata kapcsán 70 %-os támogatás intenzitás mellett 27 897 655 Ft vissza nem térítendő
állami támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő
finanszírozással.
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