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SAJTÓKÖZLEMÉNY
SILVESTRIS & SZILAS GYÓGYNÖVÉNYFELDOLGOZÓ KFT. KOMPLEX FEJLESZTÉSE
A Silvestris & Szilas Gyógynövényfeldolgozó Kft. szarvasgedei telephelyén egy komplex fejlesztést
valósít meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 485,98 millió forint vissza nem térítendő
európai uniós támogatás segítségével.
A SILVESTRIS & SZILAS Kft. egy 1991-ben alapított, jelenleg 61 főt foglalkoztató, kerepesi székhelyű,
2053’08 Illóolajgyártás fő tevékenységi körrel rendelkező társaság. A társaság a jelenlegi projekt keretében
több tevékenységi körét kívánja fejleszteni egy komplex beruházás keretében.
A társaság célja a projekttel többes. Egyik fő cél az ökológiai lábnyom csökkentése, a "nulla hulladékos"
termelés, az itt telepített technológiák segítségével a kizárólag biomasszaként használható mértékig
feldolgozza az általa termesztetett gyógynövényeket. A társaság tovább kívánja erősíteni kapcsolatait
meglevő élelmiszeripari, gyógyszeripari és kozmetikai vevőivel, természetes alapanyagokat biztosítva
számukra, melyeket ők saját termelésük során beépítenek termékeikbe. A projekt keretében olyan termékek
előállítására alkalmas berendezéseket kíván beszerezni és termelési tevékenységének szolgálatába
helyezni a társaság, melyekre jelenleg nem, vagy nem teljes mértékben képes.
A projekt keretében eszközök beszerzését és ingatlanberuházást kíván megvalósítani a társaság. Az
ingatlanfejlesztés keretében: raktárcsarnok, iroda, laborépület kivitelezése, Kamera, riasztó, tűzjelző, wifi
rendszer kiépítése és egy növénytároló épület kivitelezése valósul meg. Az eszközbeszerzés keretében:
élelmiszeripar számára termelő berendezések, gyógyszeripar számára szükséges berendezések és a
termeléshez szükséges raktártechnológiák kerülnek beszerzésre: gyógynövény-szárító rendszer,
tengervizes fordított ozmózis berendezés, vizes bepárló, porlasztva szárító, teleszkópos rakodógép, kültéri
targonca, beltéri targonca, raklapos állványrendszer, vízvisszahűtő berendezés, online SFE SFC
berendezés, univerzális őrlőgép. A pályázat keretében beszerzett berendezések korszerű, az európai
minőségi követelményeknek megfelelő berendezések.
A fejlesztés során beszerzett gépeket azonnal hasznosításba vette a társaság, ezért a fejlesztés befejezését
követően, azonnal integrálódott a vállalkozás napi működésébe. A társaság megfelelő szakmai és szervezeti
háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszköz működtetéséhez, valamint a fejlesztés során
közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához.
A GINOP-1.2.7-17-2017-00010 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg,
485,98 millió forint európai uniós támogatás segítségével. A tervek szerint a fejlesztés 2019.12.13-án zárul.

A projektről bővebb információt a www.silvestris-essentialoils.com oldalon olvashatnak.
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