
Információk:  

• a kedvezményezett neve:  

Rétság-Flamingó Korlátolt Felelősségű Társaság 

• a projekt címe:  

Rétsági Flamingó Cukrászda gyakornoki programja  

• a szerződött támogatás összege:   

8.634.004,-Ft 

• a támogatás mértéke (%-ban):  

100 % 

• a projekt tartalmának bemutatása:  

A Rétság-Flamingó Kft. 2018 decemberében 8,634 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást 
nyert a Széchenyi 2020 program a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiírásán. 
A Rétságon megvalósuló projekt 2 vendéglátó eladó gyakornok foglalkoztatására és az ő munkavégzésüket 
szolgáló munkaeszközök beszerzésére irányult. 
 
A Rétság-Flamingo Kft. családi vállalkozásként jött létre 2009-ben jött létre a 2008-ban egyéni vállalkozásként indított 
Flamingo Cukrászda tovább működtetésére. 
 
A cég székhelye a kft 2009-es megalakulása óta 2651 Rétság, Rákóczi út 51. - a Flamingó Cukrászda - Rétság 
főutcáján, frekventált helyen található. A modern négyszintes épület földszintjén lévő utcafronti, teraszos cukrászda 
ízléses dizájnnal, belsőépítészeti megoldásokkal és berendezésekkel került kialakításra, ám mára megérett a 
felújításra. 
 
A cukrászda fő tevékenységi köre már a kezdetektől a sütemények, torták és fagylalt előállítása és értékesítése. Az 
évek során a termékek választéka szélesedett. Az üzlet bővítésére 2009-ben került sor, plusz 85 m2-el bővítették a 
termelő és kiszolgáló helyiségeket. 
 
A Társaság a pályázat benyújtása idejében 5 fő alkalmazottnak biztosított munkahelyet, a vendéglátás/cukrászat 
különböző munkaterületén. A projekt célja 2 gyakornok foglalkoztatása. Új dolgozóik munkáját vállalati gyakornok 
kapcsolattartóként a társaság egyik tulajdonosa segítette a foglalkoztatás első 9 hónapjában. Projektük hozzájárult a 
gyakornokok munkatapasztalatának megszerzéséhez, hiszen nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek segítették a 
szakmai előremenetelüket. 
 
A gyakornokok munkavégzéséhez szükséges eszközöket (2 db süteményes pult, 1 db pohármosogató gép, 20l-es 
krémkeverő-habverő és dagasztógép illetve kisértékű eszközöket (munkaruhák, kések, bon-bon formák, 
melegentartó, habverők, fagylaltkanál, vágóeszközök, sablonok, lábasok, fedők) szereztek be a projekt időszakában. 
 
A projekt eredményeként a gyakornokok munkaerő-piaci jelentősen esélyei javultak, alkalmassá váltak arra, hogy 
akár a társaságnál, akár az ország bármely részén hosszú távon megállják helyüket szakmájukban. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
 
• a projekt befejezési dátuma : 2019. december 31. 

• projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2018-03382 

 

 

 

 


