Beszámoló
záró kifizetési kérelem
Doro-Team Kft.

Az általam megpályázott VP6-19.2.1.-82-8.1.1-17 kódszámú felhívás „A Helyi termékek
előállításának és piacra jutásának támogatása” című LEADER helyi felhívás, amely
támogatásra került és ennek keretében beszerzésre kerültek olyan eszközök, illetve olyan
szolgáltatást vettem igénybe, melyek nagyban segítik a tevékenységem végzését.
A projekt keretén belül eszközbeszerzés és marketingelemek megvalósulása történt a
Doro-Team Kft.-nél. A megvalósítási helyszíne 7912 Nyugotszenterzsébet, Rákóczi utca 4.,
90/2 hrsz.
A beruházás keretein belül 1 db palackozó és 2 db acéltartály került beszerzésre valamint
egyedi

design dobozok beszerzése

történt, marketing elemként. A beruházással

technológiai fejlesztést hajtottunk végre, egyedi csomagolású, könnyen felismerhető
formában juttatjuk a piacra az általunk megtermelt jó minőségű helyi termékeket. Gyorsan
reagálunk a fogyasztók igényeire, több visszajelzést kaptunk, hogy a termékeinket
szívesen látnák kisebb kiszerelésekben is, palackozva. Az általunk használt alapanyagok,
kiváló minőségűek, amiket a cégünk termel meg, illetve a helyi termelők által termesztett
zöldségeket és gyümölcsöket dolgozzuk fel, erősítve ezáltal a helyi termelőket, piacokat.
A tervezett beruházással technológiai fejlesztést hajtottunk végre, eddig csak BagInBox
zsákokba (3L ezüst színű zsákszerű tároló anyag) töltöttük a termékeinket, most
beszereztünk egy palackozó berendezést és a hozzá szükséges tartályokat, így még több
piaci igényt tudunk kielégíteni. A palackozott gyümölcsleveket a vendéglátásban könnyebb
értékesíteni, de egyéni vásárlóink részéről is felmerült az igény, a kisebb kiszerelések iránt.
Egyedi csomagolással, könnyen felismerhető formában juttatjuk a piacra az általunk
megtermelt, legyártott jó minőségű helyi termékeket. Igyekszünk gyorsan reagálni a
fogyasztóink igényeire, amelyeket a fenti eszközökkel és a marketing elemekkel fogunk. A
projekt élelmiszer előállításra irányult. Vállalom, hogy legalább 5 helyi, vagy térségi
rendezvényen bemutatom a fejlesztéssel érintett terméket és szolgáltatásomat. Az
életemben nagyon fontos szerepet játszik a környezet és annak védelme, megóvása. A
termék előállítás és a csomagolás során előnyben részesítem a környezetbarát,
biotisztítószerek és csomagolóanyagok alkalmazását, a szelektív hulladékgyűjtést, illetve
a

hulladék

és

gyártási

melléktermék

újrahasznosítást,

irodai

munkák

során

az

újrahasznosított papír használatát, illetve az elektronikus ügyintézést részesítem előnyben,
a gyümölcsfeldolgozást követően a keletkezett szárazanyagot,hulladékot teljes mértékben
újrahasznosítjuk,

a

helyi

állattartók

hasznosítják

takarmány

formájában,

ezen

tevékenységek bevezetését és folytatást vállalom a fenntartási időszak végéig. A projekt
készültségi foka 100 %. A projekt hiánytalanul megvalósításra került.
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