
 

Kedvezményezett neve: LITOFILM Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.  

Projekt címe: „Napelemes rendszer telepítésének támogatása a Litofilm Kft-nél”  

Projekt azonosító száma: GINOP-4.1.3-19-2019-01429  

Az eredeti hatálybalépés dátuma: 2020.03.10.  

Támogatás intenzitása: 100 %  

Projekt összköltsége: 1.950.000 Ft  

Projekt tényleges kezdete: 2020.03.05. 

 Projekt fizikai befejezésének tényleges napja: 2020.08.19.  

Projekt tartalma: A projekt keretén belül napelemes rendszer (10 kW inverter, 9,75 kW napelemes 

rendszer) beszerzésére és telepítésére került sor. A hálózatra visszatápláló 9,75 kw-os napelem 

rendszer teljeskörű kiépítése az éves energia szükséges fedezésére szolgál. A beszerzésre került 

rendszer részei: Qcells 325W, német/koreai, monokristályos napelemmel, SolarEdge SE-10K típusú 

inverterrel és optimalizálóval és az ezek felfogatásához szükséges alumínium rögzítő. A 

monokristályos panel kiváló minőségű, alacsony romlási értékeket mutat, 25 éves garanciájú termék. 

A panel 11 700 kWh/év megtermelésére képes. Az alumínium rögzítő rendszer erős, nem korrodál, 

hosszú élettartamú. Az inverter biztosítja a kapcsolatot a villamos hálózat és a napelemek között. A 

projekt kivitelezésének eredményességét mutatja a honlapunkon lévő információs blokk 

megjelentetése, illetve a C típusú tájékoztatási tábla kitétele a megvalósítási helyszínünkön (6721 

Szeged, Lechner tér 12.) 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: LITOFILM Nyomdaipari Szolgáltató Kft.  

Projekt címe: Könnyűszerkezetes raktárbővítés és eszköz beszerzés a LITOFILM Kft-nél  



Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-03077  

Támogatói okirat hatályba lépése: 2021.01.12.  

Támogatás összege: 9 000 000 Ft  

Támogatás intenzitása: 61,097722%  

Projekt összköltsége: 14 730 500 Ft  

Projekt tényleges kezdete: 2020.06.30.  

Projekt tényleges befejezése: 2021.12.20.  

Projekt tartalma: A projekt keretében könnyűszerkezetes raktárbővítés, eszközök beszerzése (irodai 

munkaállomás, papírvágógép, kasírozóasztal), s képzés (együttműködési technikák fejlesztése) 

igénybevétele valósult meg. A projekt időbeli ütemezése: 2020.06.30.-2021.12.20. A projekt 

kivitelezése során nem volt eltérés, módosítást nem eszközöltünk. Projektünk eredményességét 

bizonyítja a C típusú tájékoztatási táblánk kitétele/kifüggesztése megvalósítási helyszínünkön, illetve 

a honlapunkon, ezen projektről szóló információk megjelentetése. 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: LITOFILM Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Projekt címe: Kapacitásbővítés a LITOFILM Kft-nél 
 
Szerződött támogatás összege: 13 439 000 Ft 
 
Támogatás mértéke: 50% 
 



Projekt tartalmának bemutatása: Gépbeszerzés, melynek keretében beruházásra került 1 db XEROX 
Versant 180 típusú nyomtató berendezés, 1 db MIMAKI CJV 150/160 típusú nyomtató-vágó 
berendezés, 5 db Garafikus, tervező számítógép konfiguráció és 5 db 24" LG monitor. 
 
Projekt befejezési dátuma: 2017.10.13. 
 
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-16-2017-01188 
 

 
 


