Pályázatok
1.
„A GSH-Építő Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való
alkalmazkodását segítő fejlesztése”.
A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.8-20-2020-00615.
A projekt címe: „A GSH-Építő Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való
alkalmazkodását segítő fejlesztése”.
A projekt kezdési dátuma: 2020.07.28.
A projekt befejezési dátuma: 2020.09.30.
A projekt összköltsége: 37 500 000 Ft.
A projekt támogatása: 24 500 000 Ft.
A projekt célja eszközbeszerzés, melynek során a GSH-Építő Kft. bővíti eszközparkját egy
Hyundai HW140 gumikerekes kotrógéppel. A gépnek köszönhetően a vállalkozás rendelkezik
modern eszközzel, amely napjaink precíziós építőipari megoldásait minimális élőmunka
bevonásával képes kielégíteni, illetve lehetőség van a gépi erővel a precízebb földmunka
végzésére, amely hatékonyan kihasználja az alkalmazottak munkaidejét is. A munkagép
segítségével saját gépi erőre támaszkodva a vállalkozás képes akár kisebb építőipari
momentumokat is megvalósítani.
A beszerzéssel új munkahely kerül megteremtésre. Továbbá javul a GSH-Építő Kft
versenyképessége, jövedelmezősége.

2.
„Foglalkoztatásbővítés a GSH Építő Kft.-nél”
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül elnyert európai uniós
támogatás segítségével a „Foglalkoztatásbővítés a GSH Építő Kft.-nél” című projekt
keretében az GSH-Építő Kft. foglalkoztatásbővítést valósít meg. A támogatás mértéke 42,39
millió Ft, amely Európai Uniós és hazai támogatásból valósul meg.
Projekt kódszáma: GINOP-5.3.12-19-2020-00275
Projekt címe: „Foglalkoztatásbővítés a GSH Építő Kft.-nél”
Projekt kezdés napja:2020.05.04.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.30
Elnyert támogatás összege: 42 389 088,- Ft
Támogatás intenzitása: 70%

A GSH-Építő Kft.2015-ben alakult. Cégünk fő profilja a tervezés a mélyépítés, a magasépítés,
a műszaki ellenőrzés, a kivitelezési munkákat a tervezési munkafázistól egészen az átadásig
koordináljuk. Folyamatos növekedés jellemzi Cégünket, ennek köszönhetően szükségessé vált
a létszámbővítés és az infrastruktúra fejlesztése is annak érdekében, hogy a piaci igényeket
továbbra is ki tudjuk szolgálni.

A fő szervezetfejlesztési célunk, az új telephelyen összesen 10 fő új munkavállalóval bővüljön
Cégünk, ehhez induló beruházásként saját forrásból új 500m2-es logisztikai csarnokot
építettünk, ami minden a beruházásokhoz szükséges eszköz, anyag, berendezés tárolására
alkalmas. A projekt keretében foglalkoztatott munkavállalók munkaeszközei is ebben az
épületben tárolására valamint a munkaszervezés és munkafolyamatok koordinálásának
helyszíne is.

A projekt hatására piaci szerepünk erősödni látszik lokálisan, illetve a Dél-Dunántúli Régióban
egyaránt. A projekt segítségével immár a megnövekedett saját létszámmal tudjuk kiszolgálni
a megrendelőink igényeit valamint a beruházás szervezés hatékonyabban tud működni,
egyszerre több megrendelést tudunk elvállalni. Ezeknek köszönhetően biztosítottá vált a
foglalkoztatott munkavállalóink megtartása is.

3.
„Vállalati informatikai rendszer komplex fejlesztése a GSH-Építő Kft.nél”
Projekt kódszáma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-02187
Projekt címe: „Vállalati informatikai rendszer komplex fejlesztése a GSH-Építő Kft.-nél”
Projekt kezdés napja: 2020.11.02
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.31
Elnyert támogatás összege: 8 127 000,- Ft
Támogatás intenzitása: 40%
Visszatérítendő támogatás (kölcsön) összege: 10.158.750,- Ft

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül elnyert európai uniós
támogatás segítségével a „Vállalati informatikai rendszer komplex fejlesztése a GSH-Építő Kft.nél” című projekt keretében komplex vállalatirányítási rendszer került bevezetésre továbbá a
rendszer működéséhez szükséges eszközök kerültek beszerzésre. A vissza nem térítendő
támogatás mértéke 8,13 millió Ft, amely Európai Uniós és hazai támogatásból valósul meg.
Cégünknél 7 db funkcionális célterületet lefedő helyben telepített vállalatirányítási modul
került bevezetésre:
Helyben telepített modulok:
Vállalati CRM, értékesítés
Gyártási terület
Kontrolling és döntéshozás
Beszerzési, logisztikai terület
Táv-és csoportmunka támogatás
Elektronikus iratkezelés megoldás
Tudásmenedzsment specializált megoldás
A rendszer üzemeltetéséhez szükséges alábbi eszközök beszerzése történt meg:
Szerver konfiguráció
Szünetmentes tápegység

Az új vállalatirányítási rendszer segítségével és a hozzá tartozó eszközökkel cégünk
technológiai háttere és üzleti folyamatinak menete modernebb, korszerűbb lett.

