A projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00002
A kedvezményezett neve: T. 2. D. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A projekt címe: Munkahelyi képzések a T.2.D.kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-nél
A szerződött támogatás összege: 6 392 560Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A tervezett képzések célja hogy a fejlesztendő
tevékenységeinket megfelelő struktúrában, hatékonyan tudjuk működtetni. Hozzájárulnak a
folyamat és teljesítménymenedzsment javításához, a munkavégzés támogatásához, az
ügyfelek eléréséhez, az üzleti modell fejlesztéséhez, kiegészítve az adatvédelmi és
táblázatkezelési kompetenciák fejlesztésével. Az elégedettségmérés a képző intézménnyel
együttműködve, a jogszabályi előírásoknak megfelelően valósul meg, melynek eredménye
kiértékelésre kerül. A visszajelzések alapján mérlegeljük, hogy a továbbiakban milyen
módszerekkel zajló képzés lenne megfelelőbb munkatársainknak. A képzési tervet akkor
tartjuk eredményesnek, ha munkatársaink elégedettségmérése pozitív visszajelzést
eredményez, továbbá sikeresen teljesítik a képzések elvárásait.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.07.31.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2018-02491
A kedvezményezett neve: T. 2. D. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A projekt címe: A T2D Bt. termelési versenyképességének növelése a gyártási kapacitás
bővítésével
A szerződött támogatás összege: 29 982 399Ft
A támogatás mértéke: 50%
A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés célja egy darab DENER SMART XL 3600/220t
CNC élhajlító berendezés és egy darab CUTERAL PSM440-610 DM NC félautomata fűrészgép
beszerzése, beüzemelése. Ezen eszközök beszerzése szükséges vállalkozásunk kapacitásának
bővítéséhez, fejlesztéséhez, versenyképességünk megőrzéséhez és növeléséhez a
konkurenciánkkal szemben. A jelenlegi tevékenységeihez kapcsolódóan hatékonyabb
munkavégzés várható, illetve új vagy jelentős mértékben javított, termelési vagy
szolgáltatási módszer alkalmazása jön létre. Ennek megfelelően a jelenlegi tevékenységünk
hatékonyabban végezhető, hiszen teljes késztermékeket állítunk elő, amivel új termelési
módszer jön létre.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.07.15.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-15-2015-00297
A kedvezményezett neve: T. 2. D. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A projekt címe: A T. 2. D. Bt kapacitásbővítő beruházása piaci helyzetének megerősítése és
gazdasági fejlődése érdekében
A szerződött támogatás összege: 33 584 331Ft
A támogatás mértéke: 70%
A projekt tartalmának bemutatása: A T. 2. D. Bt olyan vállalkozás, ami folyamatosan
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fejleszti tevékenységét. Jelenlegi projekt célja a fejlődésének, gazdaságban betöltött
szerepének, eddigi stabil piaci pozíciójának erősítése volt, mivel eszközállománya az előtte
álló lehetőségekhez nem volt elég, elavult volt. Emiatt a projekt keretében beszerzésre, s
2016. május 5. napján beüzemelésre került 1 db HC gyártmányú, CPQDI 5N-RW21-Y2 típusú
F3AD01434 gyári számú, benzingáz üzemű targonca, 2017. február 9.-én egy db GREAT
gyártmányú, GRT-350 CZTM típusú szikraforgácsoló, s 2017. júliusában 1 db, szintén GREAT
gyártmányú, GRT G55/500 típusú automata eszterga gép. Ezzel a fejlesztéssel a cég igyekszik
stabilizálni munkahelyeit, nőhet az árbevétele, vélhetően export termelése is. A fejlesztés
szabad vállalkozási zónában valósult meg, így a fejlesztéssel csökkennek a területi
különbségek, a térség felzárkózhat a többi térséghez, a helyi gazdaság erősödhet.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.07.18.
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