
Beszámoló  

záró kifizetési kérelem 

„Doro-Team Kft.” 

 

Az általam megpályázott VP6-19.2.1.-82-8.1.3-17 kódszámú „Mikrovállalkozások 

multiplikátor támogatása” című LEADER helyi felhívás, amely támogatásra került és 

ennek keretében beszerzésre kerültek olyan eszközök és igénybe vettem olyan 

szolgáltatást, melyek nagyban segítik a tevékenységem végzését. 

A projekt keretein belül vállalkozás fejlesztése valósult meg eszközbeszerzés által a Doro-

Team Kft-nél. A megvalósítási helyszíne 7912 Nyugotszenterzsébet, Rákóczi utca 4. 90/2 

hrsz. 

A projekt keretein belül eszközbeszerzés valósult meg a Doro-Team Kft-nél. 1 db irodai és 

szociális utánfutó került megvásárlásra. Ez egy olyan innovatív eszköz, melynek többféle 

felhasználási funkciója van, ezért különböző helyzetekben tudjuk megfelelően alkalmazni 

az éppen adott körülményekre igazítva. A telephelyünkön, illetve a munkavégzés 

helyszínén fejleszteni kívánjuk a szociális körülményeket, ezt a várhatóan növelni kívánt 

dolgozói létszám teszi szükségessé, pontosabban 1 kulturált, pihenést is szolgáló 

létesítmény beszerzését, mely bárhol gyorsan beemelhető. Különböző funkciókkal 

rendelkezik az eszköz, mint például irodai munkavégzés, adminisztráció, öltöző, pihenő-és 

rekreációs helyiség, értéktároló. Az említett funkciókon felül alkalmazható még 

munkavégzés céljára is, mint például termék csomagolás.. A beszerzéssel javítani tudunk 

a jelenlegi munkakörülményeken, a dolgozók számára megfelelő pihenési lehetőséget 

tudunk biztosítani szükség esetén egy kulturált helyen. A beszerzés hatására, mivel 

adminisztratív feladatokat is könnyedén ellehet végezni benne, nem válik szükségessé, 

hogy egy konkrét irodában végezzük el a napi adminisztratív teendőket, hanem akár a 

konkrét munkavégzés helyszínén is meg tudjuk ezt oldani, amennyiben van rá idő. Ezen 

feladat elvégzéséhez biztosítani tudunk a munkavállalóknak egy kellemes, nyugodt 

környezetet, melyben az irodai munkavégzéshez szükséges egyéb tárgyi feltételek is 

rendelkezésre fognak állni. Szigetvári Járások területén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező szállítóval valósítottam meg teljes mértékben a beszerzést. A projekt tartalmaz 

környezet megóvásához kapcsolódó technológiai elemet. A termék előállítás és a 

csomagolás során előnyben részesítem a környezetbarát termékeket, csomagolóanyagok, 

bio-tisztítószerek alkalmazását, a szelektív hulladék gyűjtést, illetve a hulladék és gyártási 

melléktermék újrahasznosítást. Irodai munkák során a részben újrahasznosított papír 

használatát, illetve az elektronikus ügyintézést vállalom. 

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


