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Sajtóközlemény
Pályakezdők támogatása a T-MA Hotels Kft.-nél
Projekt fizikai befejezése: 2018.03.11.
A T-MA Hotels Korlátolt Felelősségű Társaság 4 063 000 forint uniós támogatást nyert a GINOP-5.2.416 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására című pályázati kiíráson a Széchényi 2020
keretében. A 4 063 000 forintos összköltségű beruházás révén a vállalkozás a pályázatban megjelölt
eszközök, valamint 1 fő gyakornok foglalkoztatását valósította meg.
A T-MA Hotels Kft-t 2009-ben alapította Majer Attila, aki a mai napig egyedüli, 100%-os tulajdonosa a
vállalkozásnak. Fő profilját tekintve a vállalkozás a TEÁOR 5510 szerinti besorolású szállodai szolgáltatás
nyújtásával foglalkozik, így bevételeinek jelentős hányadát ebből nyeri. A cég által üzemeltetett hotel, a Hotel
Tagore a Balaton északi partjának legszebb üdülővárosában található Balatonfüreden, ami egyben a cég
székhelyeként és a pályázat megvalósítási helyszínéül szolgál.
A beruházás részletei:
•

1 db Brand PC-X Irodai számítógép beszerzése

•

1 db HPC Q2 irodai szerver beszerzése

•

1 db Dell Vostro 3559-I5 Laptop számítógép beszerzése

•

1 db RO Hostware Office Szállodai Programcsomag beszerzése

•

1 fő recepciós-értékesítő munkakörben foglalkoztatott gyakornok 9 havi bér és járulék költsége

Az eszközök és a szoftver beszerzését a szállodai szolgáltatás minőségének javítása, valamint a hotel utáni
megnövekedett kereslet indokolta. A számítógépek és a szállodai szoftver érezhetően sok időt és energiát
takarítmeg a T-MA Hotels Kft-nek, mivel a korábban használt gépparkjuk és szoftvereik kissé elavultak
voltak a jelen pályázatban beszerzésre került eszközök és immateriális javakhoz képest.
A projekt megvalósításának követően a beszerzett eszközökkel jobb minőségű szolgáltatás nyújtása valósult
meg. A vállalkozás kiemelt célja a piaci jelenlét megteremtése mellett az volt, hogy a gyakornok hosszútávon
megtartása, ezzel hozzájárulva a térségi munkanélküliség kismértékű csökkentéséhez, ami azért fontos,
hiszen a beszerzendő eszközök nem helyettesíthetik vagy válthatják ki az emberi foglalkoztatást, csupán a
cég hatékonyságát növeli.
A megvalósítás helyszínei:
•

8230 Balatonfüred, Deák Ferenc utca 56.

A projekt költségvetése: 4 063 000 Ft, a saját forrás összege: 0 Ft (0,0000%), a vissza nem térítendő
támogatás összege pedig szintén: 4 063 000 Ft (100,0000%).
A projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően sikeresen és eredményesen megvalósult.

