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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

        (záró mérföldkő) 
Eredmény megnevezése:  
 
1 db Elektromos kemence és 1 db Grissini gyártó gép beszerzése, záró kifizetési igénylés benyújtása. 
 
Eredmény leírása: 
 
 
 
Vállalkozásunk nagy teljesítményű, sütőipari vállalkozások munkavégzéséhez alkalmas gépek 
beszerzését valósította meg a VP6-19.2.1.-14-8.1.8-21 kódszámú, Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési Egyesület - Helyi fejlesztések támogatása című felhívás keretében.  A tervezett 
műszaki tartalomnak megfelelően 1 db Elektromos kemence és 1 db Grissini gyártó gép beszerzése 
valósult meg Kemence, 458/4 HRSZ-ú megvalósítási helyen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az új eszközök lehetővé teszik a szolgáltatásbővítést és kapacitásnövekedést, segíti a munkaerő 
megtartását, melynek nagy jelentősége van a térségben. A megvalósult projektnek köszönhetően akár 
20%-os bevétel növekedésre is számíthatunk a jövőben. 



 

 
A gépek beszerzése a nyertes ajánlattevő szállítótól került megvásárlásra, minimális árkülönbözettel az 
EURO árfolyam ingadozása miatt. A minimális árkülönbözet annak köszönhető, hogy a támogatási 
kérelem benyújtását követően elindítottuk a gépek beszerzését, mivel a bizonytalan gazdasági helyzet 
miatt biztosabbnak láttuk a gépek mielőbbi megvásárlását. A projekt más tevékenységet és 
elszámolható költséget nem tartalmazott. 

Mivel a Támogatási Szerződés 2022. 
május 19-én kelt, illetve a gépek 
beüzemelése 2022. augusztusban történt 
meg, ezért a projektben vállalt további 
kötelezettséget csak ezt követően tudtuk 
elvégezni. 

 
A támogatási kérelemben vállaltuk a projekt 
népszerűsítését is, ennek teljesítése érdekében 
1 db nyilvánosság táblát helyeztünk ki a 
megvalósítási helyszínen, továbbá nyilvános 
projektzáró rendezvény keretében lehetőséget 



nyújtottunk az érdeklődők számára a beszerezett gépek megtekintésére is. A projektzáró rendezvényre 
2022.augusztus 31-én került sor. 
 
 
 
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:  
 
A beszerzésre került gépek új és modern technológiával rendelkező eszközök, melyek működésük és 
karbantartásuk során lényegesen több energiát spórolnak, mint a korábbi gépek, ezáltal a 
környezetterhelésük is alacsonyabb a korszerűtlen gépekhez képest. Alacsony fogyasztás, 
energiatakarékosság és hosszú élettartam jellemzi ezeket a termékeket. 
 
A HFS stratégiájában megfogalmazott átfogó célrendszerhez igazodott a projekt, melynek 
párhuzamban álló szempontjai a következők:  
- a helyi vállalkozások, helyi szolgáltatások fejlesztési lehetőségeinek megteremtése  
- a kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozása  
- fiatalok elvándorlásának megakadályozása   
 
A megvalósult projekt a HFS céljaival összhangban és ehhez igazodva valósult meg. Az új eszköz 
lehetővé teszi a szolgáltatásbővítést és kapacitásnövekedést, amely hozzájárul a munkaerő 
megtartáshoz is. A beruházás által elért eredmények elősegítik a helyi gazdaság erősítését célzó 
folyamatokat, növelik a vállalkozási kedvet.  
 

 

Bernecebaráti, 2022.szeptember 29.   
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