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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Hárommilliárdért fejleszt a Roto Elzett Certa Kft. Lövőn 
 
2012.01.31 
 
Több mint 660 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert tavaly 
novemberben a Roto Elzett Certa Kft. az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program (GOP) keretén belül kiírt „Komplex technológiai fejlesztés és 
foglalkoztatás támogatása” című pályázaton. A támogatást ingatlan 
beruházásra, eszközbeszerzésre, technológiafejlesztésre és 
munkahelyteremtésre fordítja a vállalat, termelő kapacitásai növelése 
érdekében. A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) írta ki, a 
közreműködő szervezet a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG). 
 
Lövő, 2012. január 31. Az „Ingatlan beruházás, eszközbeszerzés és munkahely 
teremtés a Roto Elzett Certa Kft-nél a termelőkapacitás bővítése érdekében” 
elnevezésű projekt 2011 augusztusában indult, és várhatóan 2013 júliusában 
fejeződik be. A projekt teljes költsége megközelíti a három milliárd forintot. 
 
A fejlesztés célja, hogy a Roto növelje termelőkapacitásait, melyhez ingatlan 
beruházást, a jelenlegi géppark kibővítését új gépek beszerzésével, illetve 
környezetirányítási rendszer (KIR) bevezetését valósítja meg a cég. Ezen kívül 
képzésre és az újonnan alkalmazandó munkavállalókkal kapcsolatos költségekre 
fordítja a vállalat az elnyert összeget. 
 
A projekt keretében megvalósuló legnagyobb beruházás, 2011 októberében 
kezdődött.  Az építkezéssel a sajtolási, szerelési és a raktározási kapacitását bővíti 
az ablakvasalat gyártó üzem. 
 
A jelenlegi bővítést két ütemben tervezi a cég megvalósítani. Az I. ütemben 
megépülő, 3600 m²-el megnövekedett területen többek között sajtoló (3200m²) és új 
szerszámüzem (400 m²) kap helyet, illetve új helyre kerül az alapanyag raktár. 
 
Szintén újdonság lesz az új csarnok és a régi alapanyag raktár között épülő 1 000 m² 
alapterületű térlefedés. Az új csarnok tervezett átadási határideje 2012. május. 
 
A későbbi - várhatóan 2012 nyarán kezdődő - II. ütemben épül meg az új készáru 
raktár (3900 m²), illetve a dokkoló bővítmény 5 rámpával (700m²), ily módon a 
jelenlegi raktár területe felszabadul a termelő terület számára. 
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Kedvezményezett neve és elérhetősége: 
Roto Elzett Certa Kft. 
•    Postacím: 9461 Lövő, Kossuth Lajos utca 25. 
•    Székhely: 9461 Lövő, Kossuth Lajos utca 25. 
 
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: 
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 
•    Postacím: 1539 Budapest, Pf. 684. 
•    Székhely: 1139 Budapest, Váci út 81-83. 
 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
•    Postacím: 1393 Budapest, Pf. 332. 
•    Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


