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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
szolgáltatásokat vettem igénybe, melyek nagyban segítik a tevékenységemet.
A projekt keretein belül helyi termékek előállításához szükséges eszközbeszerzés valósult
meg. A megvalósítási helyszíne 7937 Boldogasszonyfa, Terecseny 41., 515 hrsz. A projekt
keretein belül 1 db digitális mérleg, és 1 db zárható utánfutó került beszerzésre, amelyek
a helyi termék piacra jutásához nélkülözhetetlen eszközök. A piaci pozícióm és
versenyképességem

fenntartása és javítása

érdekében

kívántam a

fejlesztéseket

eszközölni. A projekt eredményeként a helyi termék mennyiségének a növelése, a piaci
pozíció erősítése, új piacok szerzése, a versenyképesség megőrzése, növelése, és a hozzá
adott érték, árbevétel, eredmény növekedés, technológiai háttér fejlesztése valósult meg.
Célul tűztem ki, hogy széleskörű termékkínálattal, kiváló minőségű tésztalisztből és valódi
házi tojásból készült házi jellegű száraztésztákkal, magas szintű ügyfélkiszolgálással,
folyamatos fejlesztésekkel rövid időn belül meghatározó szerepet töltsek be a piacon. Az
eszközökre azért van szükségem, hogy mobil tudjak lenni, továbbá a zárható utánfutó
elősegíti az 1-2 napos fesztiválok, gasztronómia rendezvényekre való eljutást. Ez azért
nagyon fontos, hiszen az emberek sokkal inkább kedvelik a helyi termékeket, az ismeretlen
helyről származókkal szemben. A digitális mérleg arra szolgál, hogy az előállítani kívánt
termékek pontos receptjeit követni tudjam és mindig azonos minőséget tudjak kínálni a
vásárlók számára. A vásárokon, közösségi rendezvényeken a vásárlói tudatformálást
szeretném elérni. Ilyen eszközök a bemutatkozó kiadvány, amely tartalmazza tevékenység
bemutató anyag tartalmi leírását, vizuális tervét, grafikai szerkesztését és nyomdai
előkészítését. Őstermelői tevékenységem népszerűsítésére arculat tervezése valósul meg,
továbbá bemutatkozó anyag, illetve szórólap készítése. A projekt élelmiszer előállításra,
értékesítésre irányult. Vállalom, hogy legalább 5 helyi, vagy térségi rendezvényen
bemutatom a fejlesztéssel érintett termékeket a fenntartási időszak végéig. Vállalom, hogy
munkám során minél jobban megóvom környezetemet. Ezt a következő módszerekkel
valósítom meg: részben újrahasznosított papírra való nyomtatás kétoldalasan, szelektív
hulladékgyűjtés,
rendezvényekre

elektronikus
való

ügyintézés

kitelepüléseim

során

(amennyiben
biztosítok

lehetséges),

vásárlóim

valamint

részére

a

szelektív

hulladékgyűjtést. A projekt készültségi foka 100 %. A projekt hiánytalanul megvalósításra
került.
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