4. számú melléklet: Szakmai záró beszámoló1
A helyi felhívás címe:
Saját piacán versenyképes helyi termékek, továbbá balatoni/országos ismertségű termékek
és termelési hátterük fejlesztése
A helyi felhívás kódszáma:
VP6-19.2.1.-42-1-17
1. Kedvezményezett adatai:
Budai Lászlóné

Kedvezményezett neve:

1009993459

Ügyfél regisztrációs száma:

Kedvezményezett
képviselőjének Budai László
neve:
Kedvezményezett
képviselőjének +36306005202
elérhetősége
(e-mail
cím,
telefonszám):
2. Projekt adatai:
Projekt címe:
Projekt
megvalósítás
időpontja:

Rézi néni termékek előállításának
energiahatékonysági fejlesztése
kezdő 2019.03.04

Projekt megvalósítás záró időpontja:
Elnyert támogatási összeg:
Projekt megvalósítás helyszíne:

2020.04.30
3.548.056 Ft
8373 Rezi, Dózsa Gy. u. 17.

3. Projekt megvalósítás összefoglalása:
Mérföldkövek száma: 1
Projekt célja(i):
A fejlesztés célja, hogy a projektben beszerzendő eszközzel a mai kor elvárásainak megfelelő
technika álljon rendelkezésemre, ezzel is könnyítve és gyorsítva a munkafolyamatokat. Az
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Útmutató: A projekt záró kifizetési kérelmével egyidőben a projekt eredményeiről szakmai záró beszámoló és
legalább 5 fotó a HACS számára benyújtandó annak érdekében, hogy azt a HACS saját honlapján közzétehesse.

előállított termékeket 100%-ban megújuló energiaforrásból kapott energiával tudjuk
előállítani. Így az eddigi kiadásaink, amelyeknek 15-20%-a a rezsire (fűtés, főzés, hűtés,
világítás) fordítódtak a fejlesztéssel a jövedelem növekedését érhetjük el. Fontos számomra
a vevői elégedettség, amelyet a termék minőségén, kinézetén túl az ára is meghatároz. A
beruházás révén biztosítani tudom az árak szinten tartását, így a versenyképességem
megtartásához is jelentősen hozzá járul.
Projekt célcsoportja(i):
A hévízi szállodák és a 40 km-es körzetbe tartozó éttermek, kifőzdék, bevásárló közösség, a
térség turizmusból élő szolgáltatói, kisboltok, szálláshelyek.
Projektben megvalósított tevékenységek összefoglalása (maximum 2000 karakter):
A fejlesztés során megvalósult beszerzések:
- 1 db tűzhely (Candy CCV9D 52x)
- marketing (logó tervezés, címke tervezés 5-5 db, címke készítés, szórólap készítés)
- 7,84 kWp napelemes rendszer kiépítése
A termékeim számos helyi rendezvényen bemutatásra kerültek.
A fejlesztés hatására csatlakoztam a 2020-ban újraszerveződő Szezon Kosár Bevásárló
Közösséghez.
Projekt eredményei:
A fejlesztés szörpök és gyümölcsborok környezettudatos termék előállításához járult hozzá.
A fejlesztéssorán a termékek új arculatot kaptak, mellyel a csomagolás megújulhatott.
Címkék, logó mellékelve.
Projekt eredményeként teljesített indikátorok adatai:
Létrehozott munkahelyek száma (FTE módszer alapján számolva):
támogatási kérelem benyújtásakor vállalt érték: 0
megvalósult érték: 0
Támogatott projekt által fejlesztett helyi termék száma:
támogatási kérelem benyújtásakor vállalt érték: 0
megvalósult érték: 2

Projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység összefoglalása (minimum 1000
karakter):
2019. évi Rezi Mikulás nap, Adventi vásár
Rezi, Piactér

Projekthez kapcsolódó megjelent sajtóanyagok címe, helye, ideje, on-line anyagok esetén
elérhetősége:
A

projekttel

kapcsolatban

Helység, dátum: Rezi, 2020.04.30

Képviselő neve: Budai Lászlóné

Cégszerű aláírás:

sajtóanyag,

on-line

anyag

nem

készült.

napelemes rendszer

tűzhely

szörp és borcímkék

