
 

 

 

 

 
 
PROJEKTINFORMÁCIÓK 
GINOP-1.2.8-20-2020-02590 
Szolgáltatási színvonal fejlesztése a Smartcool kft-nél. 
 
• kedvezményezett neve: SmartCool Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság 
• a projekt címe: Szolgáltatási színvonal fejlesztése a Smartcool kft-nél. 
• elszámolható összköltség: 11 877 497 Ft 
• feltételesen visszatérítendő támogatás összege: 8 314 247 Ft 
• a visszatérítendő támogatás mértéke: 70 % 
• a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31. 

 
Projekt tartalmának bemutatása:  
 
Cégünket 2011-ben magyar tulajdonosokkal alapítottuk, mint hivatalos magyarországi 
CARRIER márkaképviseletet. Mára, cégünk főképp ipari klímaberendezések és hőszivattyúk 
forgalmazásával és szervizelésével foglalkozik, termékkörünk lefedi a piaci igényeket a 
lakossági, kereskedelmi és ipari hűtés- és fűtéstechnika piacán. A cégünk tevékenysége, napi 
munkája 2 üzletágra van szétválasztva, ezekből az egyik az értékesítés a másik a másik a 
szerviz. 
 
A koronavírus a jelenleg már tapasztalható és prognosztizálható gazdasági hatásai, negatív 
következményei, cégünket is jelentős mértékben érinteni. Az új berendezések megrendelési 
állománya, már most is mintegy 20-30%-kal visszaesett, ez konkrétan az éves forgalmunknál 
is ekkora veszteséget fog okozni az előre kalkulálthoz képest. Ezzel párhuzamosan a szerviz 
üzletágunknál is hasonló a piaci helyzet, ott viszont a vírushelyzettel egyidőben, azonnal 
jelentkezett a forgalom visszaesése, mivel partnereink között jelentős számmal vannak a 
leginkább érintett idegenforgalmi/szállodaipari területen tevékenykedő megbízók. Ezen 
partnereink szinte azonnal szerződést bontottak az összes szervizszolgáltatásra vonatkozóan. 
 
A fenti beruházás megvalósításával, javulni fog a termelékenységünk, hiszen a helyszíni 
kivitelezések munkafázisaiban hatékonyabban és gyorsabban, nagyobb teljesítménnyel 
tudunk majd dolgozni, illetve a szervízszolgáltatásunk műszaki háttere is megerősödik. Az új 
eszközök megvásárlásával egyidejűleg a technikusi létszámot akarjuk megemelni. A 
számítástechnikai eszközök beszerzésével a mérnök kollégák munkáját is segítenénk, akik 
jelentős hardverigényű kiválasztó, -és méretező szoftvereket használnak. A kiválasztó 
szoftverek minél hatékonyabb használata segíti a tervezőirodák magas szintű kiszolgálását, 
amely várhatóan több betervezett projektet, ezáltal értékesítési forgalomnövekedést okoz. 
 
Céljainkkal összhangban, jelen pályázat keretein belül, az alábbi területeken kívánunk 
fejlesztéseket megvalósítani és támogatást igénybe venni:  
 

• új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása 
• információs technológia-fejlesztés 


