PROJEKTINFORMÁCIÓK
Az ArchaeoJedi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság vissza nem térítendő támogatásban
részesült a GINOP-1.2.8-20-2020-03823 „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” felhívásra benyújtott pályázatával.

A projekt címe és azonosítószáma
„Technológiai fejlesztés az ArchaeoJedi Kft-ben”
GINOP-1.2.8-20-2020-03823

A projekt célja, rövid leírása
Cégünk a pályázatban megjelölt eszközöket beszerezte. AZ eszközök használatba kerültek és számviteli
aktiválásuk is megtörtént. Az eszközök segítségével technológiai szempontból jelentős mértékben fejlődtünk. Új
rendeléseket tudtunk elnyerni a pandémia ellenére, így a létszámunk meghaladja a pályázatban szereplő
bázislétszámot.
Az új fejlesztésekkel olyan új terepi és irodai munkákat tudunk megszerezni, mellyel a munkavállalóink nagy
részének biztos munkát lehet biztosítani a következő évekre. Szélesíteni tudjuk az elvégzendő feladatok körét,
ezáltal komplexebb és nagyobb tendereken is el tudunk indulni – nemcsak az ásatási terepi feladatokat, hanem
a restaurálási és feldolgozási feladatokat is maradéktalanul el tudjuk látni alvállalkozók bevonása nélkül. Az
eszközberuházással a legmodernebb szakmai előírásoknak és elvárásoknak is megfelelünk. Az aktuális ICOMOS
és nemzetközi, valamint magyarországi szakmai előírások egyértelműen megkövetelik a technikai és technológiai
fejlődést a kor adottságainak megfelelően. Mivel a beszerzett eszközök a legmagasabb minőségi szinten állnak a
szakmát ellátó piacon, ezekkel jelentősen növelhetjük az adott idő alatt elvégezhető munkamennyiség számát.
Ezáltal – amellett, hogy a piaci versenyen előnyt szerezünk – párhuzamosan több konkrét szerződéses munkát is
elláthatunk, növelve ezzel a munkavállalók piaci védőhálóját. Az újnak számító innovatív fejlesztésekkel (LIDAR,
AutoMpas és AutoCad használata a térinformatikában) pedig további munkalehetőséget biztosíthatunk a már
meglévő munkaállománynak.

A megvásárolt eszközök
Leica TS13 3” R500 robot mérőállomás, Leica CS20 LTE terepi vezérlőcsomag
CATERPILLAR 302 CR minikotró
Nikon D5600+AF-P 18-55 fényképezőgép
Nikon Z 7 Vr fényképezőgép
LENOVO ThinkPad X1 Extreme 3 notebook
DJI Phantom 4 RTK drón és tartozékai
A megvalósítás helyszíne: Vasszécseny, Kossuth Lajos utca 25
A projekt elszámolható összköltsége: 22 531 518 Ft
A megítélt támogatás összege: 15 772 062 Ft
A támogatás mértéke: 70 %
Projekt tényleges kezdet dátuma: 2020.12.02.
Projekt tényleges fizikai befejezése: 2021.12.01.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptársfinanszírozásával valósul
meg.

