Szakmai beszámoló
a 3004097344 projektazonosító számú
VP6-19.2.1.-82-8.1.3-17 kódszámú „Mikrovállalkozások multiplikátor támogatása” című pályázatra
benyújtott projekthez

Pályázatomat 2019.05.13-én nyújtottam be „Vállalkozásom fejlesztése” címmel.
Projekt rövid összefoglalója:
A pályázatban benyújtott fejlesztések a vállalkozásom fő profiljához az Építőipari tevékenységhez és
annak diverzifikálásához, vagyis fakitermelési tevékenység elkezdéséhez kötődő eszköz és
gépbeszerzéshez kapcsolódnak a Szigetvári kistérségben.
Projekt részletes leírása:
A projekt keretén belül a tevékenység folytatásához és bővítéséhez szükséges volt a vállalkozás számára
újszerűnek, innovatívnak minősülő forgófejes lézer, polisztirol vágó, csempevágó, betonkeverő, vizes
vágó, Makita akkus szett, sarokcsiszoló szett, bontó kalapács, fúró-vésőkalapács beszerzése.
Az újszerű eszközök beszerzésének hatására szolgáltatásom új korábbinál magasabb minőségű
tevékenységre, a szélesebb körű az építtetői igények kielégítésére vált képes.
A vállalkozásom altevékenységéhez tartozik a zöld területek karbantartása mely szorosan összefonódik
a fakitermeléshez ehhez pedig szükséges volt 2db STIHL motorfűrész, és 1 db aggregátor beszerzése.
Ahhoz hogy a piacon folyamatos megrendeléseket kaphassak, rendkívül fontos az online jelenlét.
Kapcsolatok kiépítéséhez történt egy MacBook Air laptop vásárlás. Ezáltal megtudom valósítani a gyors,
hatékony kommunikációt.
Az eszközök beszerzésével, olyan gépparkkal rendelkezem, amelyekkel más cégek csak részben, vagy
nem rendelkeznek. A környéken működő vállalkozásokhoz képest ezekkel az eszközökkel több munkát
megfelelő minőségben és nagy hatékonysággal tudom ellátni. Vállalkozásom az eszközök és gépek
beszerzését a Szigetvári kistérségben működő vállalkozástól beszerezte be, ezzel is hozzájárulva a térség
2019. szeptember 24-én kelt 3023539614 iratazonosító számon megérkezett a támogatói okirat.
A megvalósításhoz tervezett mérföldkő módosításra került. Mivel az eredetileg tervezett 2019. november
15-i mérföldkő közeledtével, a beszerzéseket csak részben sikerült megtennem, így szükségessé vált két
mérföldkő meghatározása. A 2. mérföldkő teljesítését érintően újabb változás bejelentést volt szükséges
a projekt sikeres megvalósításához benyújtanom, mivel a tervezett eszközök szállítása csúszással
teljesült.
Az általam meghatározott mérföldköveket sikeresen teljesítettem. Az abban vállalt tevékenységeket
maradéktalanul megvalósítottam.
Beszerzésre kerültek a megvásárolni tervezett eszközök, megvalósult a kötelező nyilvánosság. A
megvalósítás helyszínén kihelyezésre került a projekttábla.
Projekt eredménye és hatása:
A megvalósított projekt nagyban hozzájárult, hogy a vállalkozásom a Családok és Otthonteremtési
Támogatása, valamint különbőző pályázati lehetőségek, kedvező lakossági és vállalati hitelek révén
fellendülőben lévő építő-ipar területén hatékony, gazdaságos és elmaradott térségben munkahelyet
teremtő mikro-vállalkozások körébe tartozhasson. A korszerű eszközök lehetővé teszik vállalkozásom
bővítését, hatékonyabb, gyorsabb és minőségibb munka kivitelezését. A projekt megvalósítása
megalapozta egy stabil, hosszútávon fenntartható, gazdaságosan működtethető vállalkozás alapjait,
fennmaradását.
Vállalkozásom 1 fő teljes munkaidős foglalkoztatást fenntartok, mind a megvalósítási mind a fenntartási
időszak alatt.
Projekt környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos tartalmának, vállalásának bemutatása
Az új gépek üzemanyag fogyasztása alacsonyabb a régebbi típusú gépekkel szemben, így a keletkező
káros anyag kibocsájtást is csökkentjük. Ezek a gépek azt a célt szolgálják, hogy az építkezés során
kevesebb hulladékot termeljen és az építőanyagok minél nagyobb százalékban történő felhasználása

történjen. A gépek már rendkívül energiatakarékosak és túlterhelés illetve feszültség ingadozási
védelemmel rendelkeznek.
A vállalkozásom székhelyén szelektíven gyűjtöm a keletkező hulladékot, melyet már az első kifizetési
kérelem kapcsán igazoltam, nyilatkozattal és fotóval.
A pályázatom megvalósítása 30% önerő bevonásával került megvalósításra. A fejlesztés teljes összege
2256818 Ft, melyből 70% támogatási összeg került megítélésre.
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