TIVEN KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Völgykapu vendégház melegkonyha fejlesztése a Tiven Kft.-nél
megújuló energia hasznosításával” - GINOP-1.2.2-15-2015-01280

A pályázó Tiven Kft-t hazai magánszemélyek alapították 2002-ben, azzal a céllal,
hogy a zempléni térség vonzó környezetét összekapcsolják a kihelyezett rendezvények,
oktatások iránt a vállalati szféra által támasztott egyre növekvő kereslettel. Ennek megfelelően a
társaság fő tevékenysége az Abaújkéri Aranyosi Völgyben található Völgykapu Oktatási és
Rendezvényközpont, valamint szálláshely üzemeltetése, amely mindenekelőtt csoportos
oktatások, vállalati értekezletek, csoportépítő tréningek, évfordulós események, kihelyezett ülések
lebonyolítására alkalmas. A projekt megvalósulásának helyszíne is egyben a Völgykapu, mely
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott településen, Abaújkéren,
az encsi kistérségben helyezkedik el. Az encsi kistérség komplex programmal segítendő
leghátrányosabb helyzetű kistérség.
A Tiven Kft. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a
Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által 2016. június 9. napján kiadott
„GINOP-1.2.2-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása” c. felhívása alapján 2015.07.20 napján pályázatot nyújtott be, melyet a
Minisztérium
támogatásra
alkalmasnak
talált.
A projekt 2016.11.24-én sikeresen megvalósult.
A támogatói döntés hatálybalépésének ideje: 2016.06.01.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2016.06.16.
A Projekt fizikai befejezésének ideje: 2016.11.24.
A Projekt megvalósításának helyszíne: 3882 Abaújkér, Völgykapu u. 1.
A melegkonyha kialakításához a projektben beszerezett új eszközök által a társaság
székhelyeként szolgáló ingatlanban lehetővé vált a vendégek étkeztetése, amely eszközök
szükségességét és összeállítását konyhatechnológus segített összeállítani a megadott igények
és paraméterek alapján (pl. 19 fős össz. férőhely). A fejlesztés célja a melegkonyha kialakításával
legfőképpen a jó ideje jelentkező igények a vendégek részéről, amely igények kielégítésére eddig
külső szolgáltatót kellett igénybe venni, ami nagy szervezéssel és költséggel is járt, ezért volt
szükség erre az új kiegészítő szolgáltatásra.
A projekt közvetlen célja a melegkonyhai eszközök beszerzésén túl, hogy a társaság által
működtetett Völgykapu Oktatási és Rendezvényközpont, szálláshely villamos energia ellátása
a fejlesztésnek köszönhetően egyre növekvő mértékben napenergia hasznosítással történjen,
hozzájárulva ezzel a fenntartási költségek csökkentéséhez és az ÜHG-kibocsátás
csökkentéséhez.
A támogatás összege 5 325 099-Ft, a támogatásI intenzitás 50%.
További információ:
Tiven Kft.
3882 Abaújkér, Völgykapu u. 1.
tomkoistvan@cirkont.hu

