
TÖBB MINT EGY TUCAT ÚJ KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉST TÁMOGAT A
LAFARGE

Sikeresen  zárult  a  LAFARGE  Cement  Magyarország  Kft.  által  tavasszal  meghirdetett
pályázat. Újabb 16 közösségi fejlesztő ötletet támogatnak 6 településen mintegy 4 millió
forint összértékben.

A LAFARGE a környezetvédelmi  célkitűzései,  a  folyamatos technológiai  fejlesztések mellett
ugyanolyan  mértékben  elkötelezett  a  helyi  közösségek  támogatása  iránt  is.  Ennek  egyik
meghatározó eleme a LAFARGE Közösségi Érték Program, amit idén tavasszal 6. alkalommal
hirdetett  meg.  A támogatási  program keretében csak az  elmúlt  három év során 65 projekt
megvalósításához járultak hozzá 13 településen. A megvalósult projektek több mint 20 millió Ft
támogatásban részesültek.

“Mindig nagy érdeklődés előzi meg a Közösségi Érték Programunk pályázati időszakát. Külön
öröm számunkra, hogy a visszatérő pályázatok mellett újabb és újabb civil  szervezeteket és
ezáltal  településeket  tudunk  megszólítani  és  segíteni  fejlesztői  ötleteik  megvalósításában.
Mindemellett  évről  évre  szakmailag  is  színvonalasabb,  komplexebb  projektötleteket  tudunk
támogatni.” - számol be a mostani pályázati ciklusról Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. Fenntarthatósági és marketingkommunikációs igazgatója.

A  szakértőkből  és  helyi  vezetőkből  álló  Társadalmi  Tanács  a  több  mint  húsz  beérkezett
pályázatból összesen 16 projektötletet választott ki, amelyek megvalósítását mintegy 4 millió
forint  összértékben  támogatják.  A  projektek  között  elsősorban  a  környezetvédelmet,  az
egészséges  életmódot  elősegítő,  a  hagyományt  erősítő  infrastruktúrális,  valamint  a  helyi
közösségi életet fejlesztő programok találhatóak meg.

A  színvonalas  pályázatoknak  és  a  nagy  érdeklődésnek  is  köszönhetően  a  LAFARGE  a
következő pályázati  ciklusát  az ősszel  teszi  közzé a vállalat  hivatalos Facebook oldalán és
www.lafarge.hu honlapon.
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MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK

LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT.
Az építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. közel 150 főt foglalkoztat,
2020-as  nettó  értékesítési  árbevétele  közel  26  milliárd  forint.  A  LAFARGE  egy  cementgyárat  üzemeltet
Királyegyházán  és  egy  agyag-  és  mészkőbányát  Bükkösdön.  A  Királyegyházi  Cementgyár  az  elérhető
legmodernebb technikával 2011 óta üzemel, mára hazánk egyik meghatározó építő-alapanyag gyártójává vált.
Célja  partnerei  és  végfelhasználói  igényeinek  teljes  körű  kiszolgálása  innovatív,  kitűnő  minőségű
cementtermékekkel – mind ömlesztett,  mind zsákos formában.  Szakmai  tevékenységéért  2019-ben Business
Superbrands díjban részesítették.  A környezetvédelem és a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében tett
intézkedéseit legutóbb Energiahatékony Vállalat Díjjal (2019) ismerték el. A LAFARGE számára fontos továbbá a
helyi  közösség  támogatása,  amelyet  elsősorban  önkéntes  programokkal  és  a  „Közösségi  Érték  Program”
pályázatával valósít meg.
További információ elérhető a www.lafarge.hu     oldalon.

HOLCIM CSOPORT
A Holcim az  emberek  és  a  bolyó  jövőjének  fejlődését  építi.  Az  innovatív  és  fenntartható  építési  megoldások
globális  vezetőjeként  a  Holcim  zöldebb  városokat,  okosabb  infrastruktúrát  és  magasabb  életszínvonalat  tesz
lehetővé világszerte. A Holcim stratégiájának középpontjában a fenntarthatóság áll, amellyel célja a szénsemleges
vállalati működés elérése. A vállalat sikerének középpontjában az emberek és a közösségek állnak. A körkörös
gazdaság vezetője azáltal,  hogy világelső az újrahasznosítás területén, mindezt teszi  a kevesebből többet elv
alapján.  A Holcim mögött  az építőipar  legmegbízhatóbb márkái  állnak világ szinten,  mint  például  az ACC, az
Aggregate Industries, az Ambuja Cement, a Disensa, a Firestone Building Products, a Geocycle, a Holcim és a
LAFARGE. A Cégcsoport 70.000 munkavállalójával az emberek és a bolygó jövőjének építése mellett elkötelezett
négy üzleti szegmensben: Cement, Transzportbeton, Adalékanyagok, Megoldások&Termékek. 

További információ a www.holcim.com oldalon érhető el.
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