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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 

Kapacitásbővítő beruházás a Freddo Gast Kft.-nél 
 

Európai Uniós forrás segítségével az eszközpark bővítésére került sor a Freddo Gast Kft. 
gyenesdiási telephelyén, a GINOP-1.2.2-16-2017-00239 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020 
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című pályázati 
kiírására benyújtott projekt 15,49 millió Forint támogatásban részesült. 
 
 
A Freddo-Gast Kft. 2006-ban alakult. Az alapító tulajdonosok 1993 óta a vendéglátásban tevékenykedtek, 
pizzériát üzemeltettek, a szezonon kívül pedig Ausztriában dolgoztak éttermekben. A külföldi munkájuk 
során tapasztalták, hogy nagy igény mutatkozik a mélyhűtött, jó minőségű, könnyen elkészíthető pizzákra. 
Fő szempont volt, hogy nem kell pizzaszakácsot alkalmazni és külön infrastruktúrát kiépíteni, ezért hamar 
népszerű lett a kávézókban, sörözőkben. 
A vállalkozás versenyképességének javítása érdekében az új technológia beszerzése elengedhetetlen. A 
termelési kapacitás bővítése érdekében fejlesztésre került sor a pályázati forrás felhasználásával. 
 
 
A kedvezményezett neve: FREDDO-GAST Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
A projekt címe: Kapacitásbővítő beruházás a Freddo Gast Kft.-nél 

Megvalósítás helyszíne: 8315 Gyenesdiás, Margaréta utca 5.  
A beruházás megvalósításának ideje: 2018.03.02 - 2018.06.08. 
Beruházás elszámolható összköltsége: 34 430 000 Ft 
Elnyert, szerződött támogatás összege: 15 493 500 Ft 

Támogatás mértéke: 45% 
 
Beruházás rövid bemutatása:  
 
A fejlesztés célja a vállalkozás eszközparkjának fejlesztése, új innovatív technológia adaptálása a termelési 
kapacitás bővítése érdekében valamint a piaci megjelenéshez elengedhetetlen weboldal létrehozása. 
A fejlesztés legfőbb eleme a DorPack C 5680 mélyhúzó csomagológép, ami alkalmassá teszi a vállalkozást 
a termékgyártás fejlesztésére: a gép csomagolás során vákuum segítségével eltávolítja a fóliából a levegőt 
és nitrogént valamint szén-dioxidot juttat be, majd lehegeszti azt (magas minőség biztosítása). Ez az eljárás 
lehetővé teszi a tartósítószerek és adalékok alkalmazásának az elkerülését, így a legegészségesebb 
eljárásnak mondható. A pizzák mérete is el fog térni a megszokottól, hiszen a piacon szokványos, jelenleg 
általunk is gyártott 26 cm átmérőjű helyett képesek leszünk 29-30-as méretet is lecsomagolni. 
 
A www.freddogast.hu weboldal létrehozásával a vállalkozás széles körben ismertté teheti a tevékenységét. 
 
 
További információ kérhető: 
Lévai László 
freddogastpalyazat@gmail.com  
06-30/939-2092 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 

Innovatív technológia beszerzése a Freddo Gast Kft.-nél 
 
 
Európai Uniós forrás segítségével innovatív technológia beszerzésére került sor a Freddo-Gast Kft. 
gyenesdiási telephelyén, a GINOP-2.1.8-17-2017-00286 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020 A 
KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén támogatása című 
pályázati kiírására benyújtott projekt 15 millió Forint támogatásban részesült. 
 
 
A Freddo-Gast Kft. 2006-ban alakult. Az alapító tulajdonosok 1993 óta a vendéglátásban tevékenykedtek, 
pizzériát üzemeltettek, a szezonon kívül pedig Ausztriában dolgoztak éttermekben. A külföldi munkájuk 
során tapasztalták, hogy nagy igény mutatkozik a mélyhűtött, jó minőségű, könnyen elkészíthető pizzákra. 
Fő szempont volt, hogy nem kell pizzaszakácsot alkalmazni és külön infrastruktúrát kiépíteni, ezért hamar 
népszerű lett a kávézókban, sörözőkben. 
A vállalkozás versenyképességének javítása érdekében az új technológia beszerzése elengedhetetlen. A 
termelési kapacitás bővítése érdekében fejlesztésre került sor a pályázati forrás felhasználásával. 
 
 
A kedvezményezett neve: FREDDO-GAST Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
A projekt címe: Innovatív technológia beszerzése a Freddo Gast Kft.-nél 

Megvalósítás helyszíne: 8315 Gyenesdiás, Margaréta utca 5.  
A beruházás megvalósításának ideje: 2018.08.28-2018.11.15 
Beruházás elszámolható összköltsége: 30 582 140 Ft 
Elnyert, szerződött támogatás összege: 15 000 000 Ft 
 
Támogatás mértéke: 49.048235% 
 
Beruházás rövid bemutatása:  
 
A vállalkozás életében az elkövetkező években a minőség szinten tartása és javítása mellett a mennyiség 
növelése a legfőbb feladat. Cél, hogy minél több helyre eljussanak a termékei, minél többen vásárolják 
azokat. Ehhez járult hozzá a fejlesztésben szereplő hőalagút, ami a gyorsfagyasztott termékek minőségének 
a lehető legtovább való megőrzését hivatott szolgálni valamint a tárolókapacitást megnövelő, korszerű, 
hűtőkamra beszerzése. A hűtőkamra egy berendezésben képes normál, "pluszos" és ún. mirelit tartományú 
hűtést végezni. A normál az alapanyagok frissen tartását hivatott szolgálni, míg a mirelit hőmérsékletű a 
fagyasztott késztermék minőségére vigyáz, mielőtt a fogyasztókhoz kerülne. 
 
 
További információ kérhető: 
Lévai László 
freddogastpalyazat@gmail.com  
06-30/939-2092 
 


