
 

 

Napelemes rendszer telepítése a BENZON & BERGER Kft-nél 
 
A BENZON & BERGER Korlátolt Felelősségű Társaság 2011 novemberében alakult 
vállalkozás, amelyet a folyamatos fejlődés és az eredményesség jellemez. A cég tevékenységi 
köre 1392’08 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) (főtevékenység). A vállalkozás 
azzal a céllal nyújtotta be jelen pályázatát, hogy csökkentse rezsiköltségét, illetve, hogy 
megújuló energiatermeléssel váltsa villamosenergiatermelésének egy részét. A 
leghatékonyabban ez a célt napeleme rendszer kiépítésével érhető el. A rendszer egyszerre 
szolgálja a cég környezettudatos gazdasági versenyképességének erősítését és csökkenti- a 
Társaság károsanyag kibocsájtás, illetve primerenergia mennyiségének felhasználását. A 
projekt megvalósítási helyszíne 7300 Komló, Templom tér 1. 
Összességében az új energiarendszer mind az egyes elemeit, mind az egész rendszert 
tekintve a kor legmagasabb szintű lehetőségeit, elvárásait tükrözni. Olyan rendszer kerül 
telepítésre, amely hosszútávon megbízható, korszerű és a környezethez legjobban illeszkedő 
technológiát tartalmaz. 
 
Ezúton mondunk köszönetet az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásáért. 
 
Céljainkkal összhangban, jelen pályázat keretein belül az alábbi területeket érinti 
támogatás: 

• Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából 
 
A megvalósult projekt adatai: 
 
GINOP-4.1.4-19-2020-00579 
 

• Projekt címe: „Napelemes rendszer telepítése a BENZON & BERGER Kft-nél”  
• Projekt azonosító́ száma: GINOP-4.1.4-19-2020-00579 
• Kedvezményezett neve: Benzon & Berger Kft.  
• Megvalósulás helyszíne: Benzon & Berger Kft. komlói telephelye 7300 Komló, 

Templom Tér 1. 
• Projekt elszámolható összköltség: nettó 16 738 900 Ft 
• Vissza nem térítendő támogatás összege: nettó 9 206 395 Ft 

• Visszatérítendő támogatás mértéke: 55 % 

• A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.07.01. 
 
 

 

BENZON & BERGER Kft. kapacitásbővítő projektje  
 
163.026.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert cégünk a „Mikro-, kis- és 
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című pályázaton. Projekt címe: 
„BENZON & BERGER Kft. kapacitásbővítő projektje”, GINOP-1.2.1-16-2017-00506 a projekt 
azonosítószáma. A megvalósuló projekt tartalmi elemei: Termelői gépek beszerzése és 
informatikai beruházás megvalósítása, melyekneknek köszönhetően bővült a gépparkunk és 
a gyártó kapacitásunk, hatékonyabb és gyorsabb termelést lehetővé téve. 
 
A támogatás finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi 
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik. 
 
 
A megvalósult projekt adatai: 
 



 

 

GINOP-1.2.1-16-2017-00506– „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 
bővítése” 
 

• Projekt címe: „BENZON & BERGER Kft. kapacitásbővítő projektje”  
• Projekt azonosító́ száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00506  
• Kedvezményezett neve: Benzon & Berger Kft.  
• Székhely: 1052 Budapest Deák Ferenc u. 23. 
• Megvalósulás helyszíne: Benzon & Berger Kft. komlói telephelye 7300 Komló, 

Templom Tér 1. 
• Szerződött támogatás összege: 163.026.000 Ft 
• Támogatás mértéke: 50 %  

 
 

 

Benzon & Berger Kft. versenyképességének növelése adaptív 
technológiai innováció révén 
 

15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert cégünk a „KKV-k 
versenyképességének a növelése adaptív technológiai innováció révén” című pályázaton. 
Projekt címe: „Benzon & Berger Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai 
innováció révén”, GINOP-2.1.8-17-2017-01013 a projekt azonosítószáma. A megvalósuló 
projekt tartalmi elemei: A projekt keretén belül beszerzésre került BASS-5300 
programozható varróautomata összesen 30.100.000 Ft értékben. A projekt eredményeképp 
egy új eljárás, technológia alkalmazására kerül sor a gyártási folyamat során, melynek során 
új termékek piaci bevezetése valósul meg. 

A támogatás finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi 
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik. 
 
A megvalósult projekt adatai: 

GINOP-2.1.8-17 –„KKV-k versenyképességének a növelése adaptív technológiai innováció 
révén” 

• Projekt címe: „Benzon & Berger Kft. versenyképességének növelése adaptív 
technológiai innováció révén”  

• Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2017-01013  

• Kedvezményezett neve: Benzon & Berger Kft.  

• Székhely: 1052 Budapest Deák Ferenc u. 23. 

• Megvalósulás helyszíne: Benzon & Berger Kft. komlói telephelye 7300 Komló, 
Templom Tér 1. 

• Szerződött támogatás összege: 15.000.000 Ft  

• Támogatás mértéke: 49,83 %  

 
 

BENZON & BERGER Kft. komplex infokommunikációs fejlesztése  
 

14.313.400 Ft vissza nem térítendő támogatást, valamint 17.891.300 Ft kölcsönt nyert 
cégünk a „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhő alapú online 
szolgáltatások terjesztésének” című pályázaton. Projekt címe: „Benzon&Berger Kft. komplex 



 

 

infokommunikációs fejlesztése”, GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00291 a projekt 
azonosítószáma. A projekt elszámolható költsége: 35 782 600 Ft, saját forrás: 3.578.260 Ft, 
támogatási konstrukció keretében igényelt és szerződött támogatás összege: 14.313.400 Ft, 
igénylet kölcsön mértéke 17.891.300 Ft. Támogatás mértéke: 40%. A megvalósuló projekt 
tartalmi elemei: Megtörténik egy új vállalatirányítási rendszer bevezetése. A rendszernek 
köszönhetően a vállalaton belül gördülékenyebbé válik a munkavégzés, ezáltal 
költséghatékonyabbá válunk és időt is meg tudunk takarítani. Az új rendszer bevezetésétől 
azt is várjuk hogy javítja dolgozóink egymás közötti munkakapcsolatát, egymás munkájáért 
való felelősségérzetüket. A rendszer támogatni fogja az értékesítési, ügyfélkezelési 
folyamatokat, segítséget nyújt a pénzügyi munkatársaknak a könyvelésben, humán erőforrás 
tervezésben, funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó megoldások 
bevezetésében. Segítséget nyújt a beszerzés és logisztika terén, táv- és csoportmunka 
támogatásában, munkafolyamatok irányításában, tudásmenedzsment speciális 
megoldásokban, szolgáltatásmenedzsmentben, valamint internetes megjelenésünket is 
támogatja. 

Ezúton mondunk köszönetet a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

támogatásáért. 

 
A megvalósult projekt adatai: 

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 – „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, 
felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” 

• Projekt címe: „BENZON & BERGER Kft. komplex infokommunikációs 
fejlesztése” 

• Projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00291 

• Kedvezményezett: Benzon & Berger Kft.  

• Székhely: 1052 Budapest Deák Ferenc u. 23. 

• Megvalósulás helyszíne: Benzon & Berger Kft. komlói telephelye 7300 Komló, 
Templom Tér 1. 

• Szerződött támogatás összege: 14.313.040 Ft 

• Támogatás mértéke: 40 %  

 

 
 

„Munkahelyi képzések a Benzon & Berger Kft-nél” 

16.146.120 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert cégünk a „Munkahelyi képzések 
támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára” című pályázaton. Projekt 
címe: „Munkahelyi képzések a Benzon & Berger Kft-nél”, GINOP-6.1.6- 17-2018-00104 a 
projekt azonosítószáma. A projekt keretében a vállalkozás hatékonyabb működéséhez 
szükséges képzési programok valósultak meg. A megvalósuló projekt tartalmi elemei: A 
képzési programok tematikája a számítástechnikai alapismeretek, a kommunikáció és az 
angol nyelvi készségek fejlesztése köré épült. Továbbá megtartásra került egy vállalati és 
vezetői hatékonyságfejlesztési tréning, amely keretében a csapatépítés mellett hatékonyabb 
tárgyalási technikákat sajátíthattak el a résztvevők.  



 

 

A projekt tartalmának bemutatása: "Cégünk, a Benzon&Berger Kft. a textilárú gyártás 
területén hosszú éves tapasztalattal rendelkező vállalkozás. A cég tevékenységi területén 
munkaerő-hiány tapasztalható varrónők tekintetében, ezért az elmúlt évek során egyre 
nagyobb hangsúlyt fektettünk arra, hogy meglévő állományunk megtartása érdekében 
fejlesztéseket hajtsunk végre, valamint a meglévő munkaerő hatékonyságát fejlesszük. Az 
IKT használatához kapcsolódó képzés megvalósítását 70 órában tervezzük, két képzés 
keretében, melyekre a résztvevők több mint 15%-át bevonjuk. Ezen képzések tematikájukat 
tekintve az IKER 1, és IKER 2 szintű képzési programnak feleltethetőek meg. Jelen pályázat 
során lehetőségünk nyílik munkavállalóink átfogó képzésére a termelésen dolgozó 
munkavállalóktól az irodai adminisztrációt végzőkig". 

A támogatás finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi 
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik. 
 
A megvalósult projekt adatai: 

GINOP-6.1.6- 17-2018-00104– „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és 
középvállalatok munkavállalói számára” 

• Projekt címe: „Munkahelyi képzések a Benzon & Berger Kft-nél” 

• Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6- 17-2018-00104 

• Kedvezményezett: Benzon & Berger Kft.  

• Székhely: 1052 Budapest Deák Ferenc u. 23. 

• Megvalósulás helyszíne: Benzon & Berger Kft. komlói telephelye 7300 Komló, 
Templom Tér 1. 

• Szerződött támogatás összege: 16.146.120 Ft 

• Támogatás mértéke: 100 %  

• A project befejezése: 2019.12.31 


