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Innovációs eredmények hasznosításának támogatása a KKV-k részére címszó alatt sikerült
pályáznunk az új Széchenyi Terv keretén belül.
A Komplex Média Kft. az Új Széchenyi Terv keretén belül 25.000.000 forint uniós támogatást nyert a hajlékonyfalú
csomagolóanyagok nyomtatásának fejlesztésére.
A vállalkozás flexo nyomtatás, ofszet nyomtatás, magas nyomás, és csomagolási tevékenységet folytat. A Komplex Média Kft.
alapfeladatának tekinti a csomagolóanyag-gyártási folyamat teljes körű, kiszolgálását, a grafikai tervezéstől a késztermék
előállításáig. Annak érdekében, hogy a vevőik minőségi elvárásainak megfeleljenek, a vállalat ISO 9001:2001 nemzetközi
minősítésű tanúsítványt szerezett. A csomagolási tevékenységhez szükséges HACCP minősítéssel is rendelkezik a vállalkozás.
Folyamatban van az ISO 14001 : 2001 környezetirányítást is magában foglaló minőségbiztosítási rendszer bevezetése. A
tulajdonosok arra törekszenek, hogy a versenyképességüket megőrizve mindig újítani tudjanak és az új piaci elvárásoknak,
fogyasztói szokásoknak megfelelve dinamikus fejtődést produkáljanak. A cég széleskörű tevékenységet folytat és nyitott az új
piacok meghódítása iránt is.
Komplex Média Kft.
Cím: 7400. Kaposvár Gerle u. 12.
E-mail : info@komplexmedia.hu
www.komplexmedia.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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A Soltvadkert Város Önkormányzata 38.821.697,- forint uniós támogatást nyert a „KEOP-20i1-4.2.O/A Helyi hő, hűtési
és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" című pályázati kiíráson az új Széchenyi terv
keretében. A 45.672.585,- forintos összköltségvetésű beruházásnak köszönhetően létrejött napelemes rendszer a
Soltvadkert Város Önkormányzata áramfogyasztását megtermeli.
Uniós támogatásból új napelem rendszer jött létre Soltvadkert városban.
A Soltvadkert Város Önkormányzata (6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.) D-i tájolású tetőszerkezetére 127 db 240Wp névleges
teljesítményű napelem tett telepítve. Beépített összteljesítmény 30.480 W. A napelemek által megtermett energiát 3 db Fronius
IG Plus 120 V-3 inverter alakítja át, majd továbbítja a hálózat felé. Átlagos időjárási körülmények között a megvalósított napelemes
rendszerrel N34.700 KWhiév villamos energia termelhető. A beruházással létrejött napelemes rendszer az eddigi éves
áramfogyasztás nagy részét megtermeli. Uniós támogatással megvalósult beruházás révén már rövidtávon is javul az
Önkormányzat költségeinek tervezhetősége, hosszútávon pedig jelentős rezsicsökkenés érhető el. Eközben egy jövőbe mutató,
környezetbarát, modern technológiát alkalmazhatnak az áramfogyasztásuk megtermelésére. A napelemes alapú áramtermeléssel
pedig nagymértékben hozzájárulnak a C02 kibocsátás csökkentéséhez.
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