
 

Térdműtétek után szükséges, új elven működő rehabilitációs készülék kifejlesztése, klinikai 
tesztelése 

• a kedvezményezett neve: K&T Hardmetal Szerszám és Készülékgyártó Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

• a projekt címe: Térdműtétek után szükséges, új elven működő rehabilitációs készülék 
kifejlesztése, klinikai tesztelése 

• a szerződött támogatás összege: 96 803 811 Ft 
• a támogatás mértéke: 55 % 
• a projekt tartalmának bemutatása:  

 
A pályázat kapcsán egy, az ortopédiai térdműtéteket követő rehabilitációs időszakban 
szükséges berendezés megtervezését és prototípusának kifejlesztését tűztük ki célul. A projekt 
tényleges kezdése 2018.10.01-én történt a pályázatba bevont szolgáltató vállalkozásokkal 
kötött megbízási szerződések aláírásával. A projekt megvalósítása során új elven működő 
térdrehabilitációs készülék kifejlesztése történt meg, melyhez az alkalmazottaink közül 
technikus és fejlesztő munkatársak kerültek bevonásra, akik két évig munkaidejük jelentős %-
át a projekt megvalósításával töltötték. A szükséges alapanyagokat megvásároltunk, a pályázat 
készítésekor bevont szolgáltató cégek maradéktalanul elvégezték munkájukat, majd az 
elkészült térdrehabilitációs készülék tesztelése is megtörtént. A projekt megvalósítása az 
eredeti tervek szerint történt, néhány apró módosítást voltunk kénytelenek eszközölni a covid 
járvány miatt. (szállítócsere, megvalósítási idő hosszabbítás)  
 
 Vállalkozásunk sikerrel pályázott az Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program, „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék 
keretében” című, GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódú pályázati kiírásra, melynek keretében az 176 006 
930 forint összköltségű projekt megvalósításához 30 801 213 forint önerő biztosítása mellett, 
48 401 906 forint támogatott kamatozású hitelt és 96 803 811 forint vissza nem térítendő 
támogatást nyertünk el. Az európai uniós támogatás segítségével egy új elven működő 
térdrehabilitációs készülék kifejlesztése történt meg.  A projekt keretében a fejlesztéshez 
szükséges eszköz, szolgáltatások, anyagok beszerzésének és személyi jellegű ráfordítások 
támogatására került sor.  



A megvalósítás helyszínéül a vállalkozás debreceni, Határ út 1. F. ép. 1. szám alatt található 
telephelye szolgál. 
 
 A pályázat 2018.10.01 és 2021.06.14. közötti időszakban, az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával 
valósult meg 
 

• a projekt befejezési dátuma: 2021.06.14. 
• projekt azonosító száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00225 


