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TÁJÉKOZTATÓ
KÖZEL 9,2 MFT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT EL CÉGÜNK A NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM, MINT TÁMOGATÓ ÁLTAL 2015. MÁJUS 20-ÉN KIADOTT „MIKRO-, KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATON
9 224 370 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk „A Rati Kft. piaci megjelenésének támogatása”
című pályázatunkkal.
A Projekt keretén belül részt vettünk 2016. szeptember 13-17. között, Frankfurtban megrendezésre került
Frankfurt Automechanika 2017 kiállításon, melyhez több mint 7 millió Forintot összegű támogatási összeget
vettünk igénybe.

2017. április 7-11. nap között Sao Paolo-ban megrendezésre került Automec Brazil 2017 kiállításon Cégünk nem
vett részt, mert azt tapasztaljuk, hogy az Európai Unión kívüli országban megrendezésre kerülő kiállításokon való
részvéte, relatíve magas beruházási költséggel jár és az előre prognosztizált elvárható árbevétel növekedést nem
eredményezi. A RATI Kft. a korábban betervezett Brazil kiállításon nem vett részt, így a közel 2 M Ft támogatási
összegről lemondani kénytelen.
Támogatásért ezúton mondunk köszönetet!
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TÁJÉKOZTATÓ
EGYEDI, ADAPTÁLHATÓ UNIVERZÁLIS KARTÁMASZ KIFEJLESZTÉSE AZ ARMSTER TERMÉKCSALÁD
BŐVÍTÉSÉVEL
GINOP-2.1.7-15-2016-00128

A RATI Autófelszerelési Cikkeket Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft. 2017 júliusában 55%-os támogatási
intenzitással 22.118.750 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program keretén belül „Egyedi, adaptálható univerzális kartámasz kifejlesztése az ARMSTER
termékcsalád bővítésével” címmel. A nettó 40.568.478 forint összköltségű termékfejlesztési projekt
keretén belül cégünk az ARMSTER kartámasz termékcsalád bővítését hajtja végre.
A RATI Kft. saját ötletek alapján fejleszti autó-felszerelési termékeit az európai autógyári tartozék-piac és az
utólagos piac számára.
A pályázat során összesen két új kartámasz-modellt fejlesztünk két különböző rögzítési platformra, ezzel
biztosítva választási lehetőséget az autógyáraknak. Az egyik platform az autó középkonzolja, a másik az autó
ülésének oldala. Számos autó típusban található ülés oldalára szerelt karfa, ez azonban nem rendelkezik annyi
funkcióval, mint egy kartámasz (tároló kapacitás, magasság állítás).

Középkonzolos rögzítés esetében a

fejlesztésünk a különböző autóméretekhez igazodó dimenziók és új funkciók irányába halad.
Technológiai fejlesztésünk fő eredményeként egy teljesen új technológia jön létre, mely megkönnyíti az
autógyártók választását és igen gyakran felmerülő problémáját, mikor egy új- esetleg frissített autótípusba
teljesen új kartámaszt kell terveztetni, gyártatni. Jelentős technológiai fejlesztés a kartámasz belsejébe szerelt
vezeték nélküli mobiltelefon akkumulátor-töltő, hiszen az általunk megcélozni kívánt autógyártó-szegmensben ez
a technológia még nem használatos. Szeretnénk, hogy a karfáink még vonzóbbak legyenek, így ezzel a plusz
funkcióval kívánjuk még exkluzívabbá tenni termékünket.
A projekt befejezési időpontja: 2017.09.29.
A fejlesztésről további információ kérhető:
Rajnai Attila ügyvezető
Telefon: +36 72 582 420

E-mail: rajnai.attila@rati.hu
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TÁJÉKOZTATÓ
AZ AUTÓIPAR LEGRANGOSABB KIÁLLÍTÁSÁN VETT RÉSZT A RATI
GINOP 1.3.1-15-2015-00261
Az Automechanika Frankfurt a világ vezető kiállítása az autóipari szolgáltatók számára. Az NGM, mint
Támogató által kiírt „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása” című
pályázaton elnyert, közel 9,2 millió Ft vissza nem térítendő támogatás segítségével a Rati és termékei is
bemutatkozhattak Frankfurtban.
A projekt keretén belül részt vettünk a 2016. szeptember 13-17. között, Frankfurtban megrendezésre került
Frankfurt Automechanika 2017 kiállításon. A forrás lehetőséget biztosított a kiállításon való megjelenésre,
standunk kivitelezéséhez és a kapcsolódó marketing költségeinek elszámolásához is. Eddig felhasznált
támogatásunk meghaladja a 7 millió Forintot.
Az összegből egy 50 m2 alapterületű, egyedi tervezésű és kivitelezésű, figyelemfelkeltő sarokstandot építettünk,
teljes termékkörünk bemutatására. A kiállítási installáció alkalmas volt mind az autógyári, mind a másodpiaci
érdeklődés felkeltésére, és élő termékprezentációk végrehajtására.
2017. év első negyedévében Sao Paolo-ban megtartandó Automec Brazil 2017 kiállításon kívánunk részt venni.
A projekt hatékonyan segíti az export törekvéseink megvalósulását.

A fejlesztésről további információ kérhető:
Rajnai Attila ügyvezető
Telefon: +36 72 582 420
E-mail: rajnai.attila@rati.hu
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TÁJÉKOZTATÓ
RATI KFT. PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
GINOP 1.3.1-15-2015-00261
Közel 9,2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el cégünk a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint
Támogató által 2015. május 20-én kiadott „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének
támogatása” című pályázaton.
Pontosan 9 224 370 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk „A Rati Kft. piaci megjelenésének támogatása”
című pályázatunkkal.
A projekt keretén belül részt kívánunk venni a 2016. szeptember 13 és 17 között Frankfurtban megrendezésre
kerülő Frankfurt Automechanika 2017 kiállításon, valamint 2017. április 7 és 11 között Sao Paolo-ban tartandó
Automec Brazil 2017 kiállításon.
Cégünk számára fontos a külföldi piacokon elért részesedés megtartása és annak folyamatos növelése,
melyekhez kitűnő alapot biztosít a nemzetközi expókon való részvétel. A két kiállításon való részvétel
eredményeként bővíteni szeretnénk az autógyári vevőinek körét, valamint másodpiaci export értékesítését
kiterjeszteni eddig le nem fedett európai és Európán kívüli piacokra.
A kiállítások eredményeként árbevételünk 6%-os növekedését céloztuk meg, amelynek 97%-a export.

A fejlesztésről további információ kérhető:
Rajnai Attila ügyvezető
Telefon: +36 72 582 420

E-mail: rajnai.attila@rati.hu
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TÁJÉKOZTATÓ
A RATI KFT. KÉPZÉSI PROJEKTJE
A TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0220 azonosító számú projekt keretén belül a RATI Autófelszerelési Cikkeket
Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft. 7.585.624 forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást
használt fel képzési programok megvalósításához.
A RATI Autófelszerelési Cikkeket Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft. alapvető célja a folyamatos innováció, a
saját autó tartozékok fejlesztése és gyártása az ötlettől a késztermékig. Számunkra az innováció azt jelenti, hogy
a jóból még tökéletesebbet csináljunk és képesek legyünk valami olyat alkotni, amilyet más még nem. Ezért
cégünk elsődleges célja a versenyképesség és a piaci pozíciónk erősítése folyamatos fejlesztéseken keresztül.
Ezen célok elérése érdekében elengedhetetlen munkavállalóink értékteremtő képességének, tudásának és
készségeinek folyamatos fejlesztése.
A TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0220 projekt keretében megvalósult 14 képzésen 33 fő munkavállalónk vett részt
és összesen 62 db képzettséget szereztek. A képzési programok tematikája az angol nyelvi készségek, az
informatikai ismeretek és a gyártási folyamatszemlélet fejlesztése köré épült. Ezen kívül tárgyalásikészségfejlesztés, belső auditori képzés és egy „Eredményes befolyásolás - Kapcsolatépítés és eredmények elérése”
képzés is megvalósult.
A cégről bővebb információt a http://www.rati.hu/hu/ oldalon olvashatnak.

A fejlesztésről további információ kérhető:
Rajnai Attila ügyvezető
Telefon: +36 72 582 420

E-mail: rajnai.attila@rati.hu

Komplex vállalati technológia fejlesztés a RATI Kft-nél
Az Európai Unió és Magyarország által finanszírozott pályázati projekt keretében a következő
fejlesztés valósult meg:
-

a saját fejlesztésű enteriőr autófelszerelés márkacsaládjával 3 új tagjának piaci
bevezetése hatékonyságának támogatására komplex vállalati technológia fejlesztést
hajtottunk végre speciális feladatra alkalmas CNC megmunkáló központ
beszerzésével, új üzemének infrastrukturális fejlesztésével, VOiP telefonközpont és
anyagmozgató berendezés beüzemelésével, valamint a vállalati HR fejlesztésével.

A projekt összköltsége:
A támogatás mértéke:
A támogatás összege:

124.727.976 Ft
40 %
49.891.190 Ft.

Kedvezményezett: Rati Kft., 7300 Komló, Ipari u. 2.
A pályázatot a Prospera Europe Kft. készítette.
Közreműködő Szervezet: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.
Postacím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Irányító Hatóság:

Közreműködő Szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési

link: http://www.nfu.hu/

Központ Zrt.
1539 Budapest, Postafiók 684.

link: http://magzrt.hu/

A RATI Kft. új termelési és logisztikai központjának épületenergetikai
beruházása megújuló energiaforrások komplex alkalmazásával
Az Európai Unió és Magyarország által finanszírozott pályázati projekt keretében a következő
fejlesztés valósult meg:
Jelen projektünk keretében megvalósult cégünk új termelési és logisztikai központjának
fűtési, hűtési, használati melegvíz előállítás hőenergia-igényének kielégítése, megújuló
energiaforrások komplex alkalmazásával. A projekt keretében sor került a szükséges
infrastrukturális beruházások kivitelezésére az engedélyezett tervdokumentáció alapján.
A projekt összköltsége:
A támogatás mértéke:
A támogatás összege:

134.872.217 Ft
50 %
67.436.108 Ft

Kedvezményezett: Rati Kft., 7300 Komló, Ipari u. 2.
A pályázatot a Prospera Europe Kft. készítette.
Közreműködő Szervezet: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45.
Irányító Hatóság:

Közreműködő Szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Nemzeti Környezetvédelmi és
Energia Központ Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 45.

Gyártó épületkomplexum megépítése a Rati Kft-nél
Az Európai Unió és Magyarország által finanszírozott pályázati projekt keretében a következő
fejlesztés valósul meg:
Jelen projektünk keretében cégünk megváltozott stratégiáját, az összeszerelő tevékenységet
hatékonyan kiszolgáló, korszerű, energiatakarékosan fenntartható, termékfejlesztő, gyártó
épületkomplexum megépítését valósítjuk meg. A projekt keretében sor kerül az épület
kivitelezésére az engedélyezett tervdokumentáció alapján.
A projekt összköltsége:
A támogatás mértéke:
A támogatás összege:

232.743.000 Ft
39,01 %
90.782.111 Ft

Kedvezményezett: Rati Kft., 7300 Komló, Ipari u. 2.
A pályázatot a Prospera Europe Kft. készítette.
Közreműködő Szervezet: DDRFÜ Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Szántó u. 5.
Irányító Hatóság:

Közreműködő Szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

DDRFÜ Dél-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.

7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Mobiltárolóval ellátott, 4 funkciós autós kartámasz fejlesztése,
ARMSTER 2 márkanévvel a Rati Kft-nél
Az Európai Unió és Magyarország által finanszírozott pályázati projekt keretében a következő
fejlesztés valósult meg:
-

mobiltárolóval ellátott, 4 funkciós autós kartámasz fejlesztése, ARMSTER 2
márkanévvel

A projekt összköltsége:
A támogatás mértéke:
A támogatás összege:

50.662.300 Ft
35 %
17.661.805 Ft.

Kedvezményezett: Rati Kft., 7300 Komló, Ipari u. 2.
A pályázatot a Prospera Europe Kft. készítette.
Közreműködő Szervezet: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.
Postacím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Irányító Hatóság:

Közreműködő Szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési

Központ Zrt.
1539 Budapest, Postafiók 684.

