Beszámoló
záró kifizetési kérelem
„Műhely-Sziget Kft.”
Az általam megpályázott VP6-19.2.1.-82-8.1.3-17 kódszámú felhívás „Mikrovállalkozások
multiplikátor támogatása” című LEADER helyi felhívás, amely támogatásra került és ennek
keretében beszerzésre kerültek olyan eszközök, továbbá olyan jellegű szolgáltatásokat
vettem igénybe, melyek nagyban segítik a tevékenységem végzését, népszerűsítését.
A projekt keretein belül innovációs fejlesztés valósult meg eszközbeszerzés és szolgáltatás
igénybe

vétele

által

a

Műhely-Sziget

Kft.-nél.

A

megvalósítási

helyszín:

7912

Nyugotszenterzsébet, Rákóczi utca 4.
A fejlesztés célja a támogatás igénybevételével eszközbeszerzés, technológiafejlesztés, illetve
eszközpark bővítése volt, a marketing tevékenység által a vállalkozás, a szolgáltatás
népszerűsítése valósult meg. A pályázat keretein belül beszerzésre került 1 db TEXA 707 R
klímatöltő berendezés, 1 db automata kerékszerelő BG berendezés és 1 db SPIN szerszámos
kocsi. A klímatöltő beszerzése azért volt indokolt, mivel az elmúlt időszakban megnövekedett
a klímával rendelkező személyjárművek és teherjárművek száma. A klímatöltő berendezés
segítségével a teher- és gépjárművek légkondicionáló berendezéseiből kerülnek a klímagáz
lefejtésére és feltöltésére.
A projekt keretein belül beszerzésre került eszközök által a térségben új, innovatív mobil
szerviz szolgáltatást indított a Műhely-Sziget Kft., mellyel a meghibásodott járműveket
közvetlenül a meghibásodás helyszínén tudja javítani. A szolgáltatás által nem szükséges
minden esetben a járművek beszállítása, bevontatása a műhelybe, hanem első körben a
meghibásodás helyszínén meg tudjuk oldani a problémát. A fejlesztés innovációs eredménye
egyedi szolgáltatás, ilyen szolgáltatás jelenleg nem érhető el a térségben. A személyautók
mellett jelentős igény merült fel a mezőgazdasági szektorban és az áruszállítási szektorban
is a szolgáltatás iránt. Innovatív, mivel a munkát vagy szolgáltatást végző meghibásodott
járműveket azonnal javítjuk így hamarabb folytathatják a termelő tevékenységet. Gyors
kiszállás, a szolgáltatási körzet kb. 100 km sugarú kör. Elsődleges szolgáltatások: kerék-felni
javítás, járműdiagnosztika (komputeres hibakód kiolvasás-,törlés) akkumulátor önindító
szerviz, klíma- és gázrendszer szerviz, egyéb elektromos javítások, üzemanyag rendszer- és
szíjcserék. A munka elvégzéséhez szükséges eszközök egy része már rendelkezésre állt,
viszont a szolgáltatáshoz meghatározó berendezéseket ebből a pályázati forrásból szereztük
be. A profil bővítéssel a meglévő ügyfelek részére az általános gépjármű-javításon túl új
szolgáltatásokkal is kielégíthetjük a vevők igényeit. A céges arculat kiemelt szerepet játszik
a vállalkozásról alkotott első benyomás kialakításában. Egy átgondolt, igényes vállalati
megjelenés a vállalkozást népszerűsíti, a szolgáltatást eladja. Ezért a projekt keretein belül
megvalósuló marketing eszközök, melyek a következők: Arculattervezés, logókészítés: A

vállalkozás teljes arculati

kódexének

elkészítése, logójának

megtervezése.

Szórólap

tervezése, szerkesztése, nyomtatása. Plakát tervezése, szerkesztése, nyomtatása.
Környezeti vállalásként az irodai munkák során az újrahasznosított papír használatát, illetve
az elektronikus ügyintézést részesítem előnyben. Ezen felül a keletkezett hulladékok szelektív
gyűjtését is vállaltam a projekt keretein belül. A fejlesztést a Szigetvári Járások területén
székhellyel vagy telephellyel rendelkező szállítóval valósítottam meg 100 %-ban. A projekt
készültségi foka 100 %. A projekt hiánytalanul megvalósításra került.
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