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"A videki tersegekbe beruhaz6 Eur6pa

4. szamu melleklet: Szakmai zaro beszamol6
A helyi felhfvas cfme:

Sajat piacan versenykepes helyi termekek, tovcibba balatoni/orszagos
ismertsegu termekek es termelesi hatterilk fejlesztese
A helyi felhfvas k6dszama:
VP6-19.2.1.-42-1-17
1. Kedvezmenyezett adatai:
Stefanics Daniel ostermelo

Kedvezmenyezett neve:

1017858999

Ogyfel regisztraci6s szama:

Kedvezmenyezett
kepviselojenek neve:
Kedvezmenyezett
kepviselojenek elerhetosege
(e-mail
dm,
telefonszam):
2. Projekt adatai:
Projekt dme:
Projekt
idopontja:

megval6sftas

Sajat piacan versenykepes mez eloallftasanak,
termelesi hatterenek fejlesztese
kezdo 2019.06.03 .

Projekt megva16sftas zar6 idopontja:
Elnyert tamogatasi osszeg:
Projekt megval6sftas helyszf ne:

2020.03.31.
1698934

Als6pahok 059/22

3. Projekt megval6sftas tisszefoglalasa:

Merfoldkovek sza ma: 1

Projekt celja(i):

11

I\ hev,z

~balaton

•A videki tersegekbe beruhaz6 Eur6pa•

A tamogatast elnyero altal uzemeltetett meheszet fejlesztese. Korszeru es nagyobb volumen
el oall itasara alkalmas meheszeti eszkozok, gepek beszerzesevel es hasznalasaval az egyre
novekvo helyi vasarl6i igenyek kielegitese, mehallomany novelese.
Projekt celcsoportja(i) :
Elsosorban a projekt altal fejlesztett uj helyi termekekkel a helyi csaladokat, fogyaszt6kat
kivanom elerni.
Projekt ben megval6sitott tevekenysegek osszefoglalasa (maximum 2000 karakter):
Beszerzesre, majd uzembe helyezesre kerultek a tamogat6i okiratban szamomra megitelt
eszkozok es gepek: Muanyag kaptar, muanyag keret, anyaracs, pergeto, fedelezo kad. A
beszerzett kaptarokat vallalasomnak megfeleloen mehcsaladokkal feltoltottem. Az idei
szezonban a tamogatasnak koszonhetoen mar 5 termekcsoport eloalHtasat vagyok kepes
elvegezni.
Projekt eredmenyei:
A projekt megval6sulasanak koszonhetoen eszkozallomanyom jelentosen bovult.
Kaptaraimat 35 csaladdal feltoltottem. Ekkora megtermelt mennyiseg mellett mar
palackozassal, kulonbozo meretu uvegekbe toltessel is foglalkozom. Sajat, egyedi, fiatalos
dizajnt hasznalva uj, szamomra eddig nem relevans piacokra is beleptem. ltt a helyi piacokra,
online ertekesitesre es szemelyes ertekesitesre gondolok. Csatlakoztam a Szezon Kosar
Bevasarl6 Kozosseghez, valamint hazt6I va16 ertekesitessel is elkezdtem foglalkozni. Mig
eddigi termekeim szama igencsak korlatozott, (osszesen 2 darab: repce es akacmez 1 kg-os
kiszerelesben) es nem is rendelkeznek egyontetu arculattal, addig a fejlesztes
megva16sulasanak koszonhetoen termekeim szama 5-re emelkedik az idei szezonban. Repce,
akac es napraforg6 mez fajtankent 4 fajta kiszerelesben, propolisz es propolisz tinktura.
Stabil es tervezheto jovedelemforrassa valik fgy a meheszet szamomra, hosszu tavu
megelhetest biztosftva szamomra, es a leendo csaladom szamara. Tovabbi eredmenye a
megva16sul6 projektnek, hogy no a helyi termekskala a bovulo kfnalatommal, ezzel novelve a
terseg vonzerejet. A helyi fogyaszt6k egeszseges termekekhez juthatnak hozza kedvezo aron,
ugyanis szallftasi koltseggel a helybeni ertekesftes miatt nem, vagy csak csekely mertekben
szamolok.
Projekt eredmenyekent teljesftett indikatorok adatai:
Tamogatott projekt altal fejlesztett helyi termek szama a projektet megelozo allapot szerinti
1 darabr61 a vallalt 2 darabra emelkedett. Hiszen mezkinalatom napraforg6 mezzel bovult.

Letrehozott munkahelyek szama (FTE m6dszer alapjan szamolva):
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A projekt keretei kozott nem vallaltam munkahelyfejlesztest.
Projekthez kapcsol6d6
karakter):

kommunikaci6s tevekenyseg osszefoglalasa

(minimum

1000

A projekthez kapcsol6d6 kommunikaci6s tevekenysegkent jelentem meg termekeimmel
k6stoltatas keretei kozott a Gyenesdiasi Turisztikai Egyes0let altal szervezett Adventi
Gesztenyes0tes es Karacsonyi Vasaron, ahol helyi termekeimet nepszerusftettem.
Tovabbi kommunikaci6s tevekenyseg a Keszthelyi Szuperinf6 regionalis reklamujsag
hasabjan torteno megjelenesem.
Projekthez kapcsol6d6 megjelent sajt6anyagok dme, helye, ideje, on-line anyagok eseten
elerhetosege:
Kiadvany: Keszthelyi Szuperinf6
Megjelenes: 2020.01.16.
Sajt6anyag dme: Apr6hirdetes

Helyseg, datum: Gyenesdias, 2020.06.12.

Kepviselo neve: Stefanics Daniel

cegszera alafras:
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