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"A videki tersegekbe beruhaz6 Europa" 

4. szamu melleklet: Szakmai zar6 beszamol6 

1. Kedvezmenyezett adatai: 

Kedvezmenyezett neve: 

Ogyfel regisztraci6s szama: 

A helyl felhfvas cfme: 
Mikrovallalkozasok fejlesztese 

A helyl felhfvas k6dsz6ma: 
VP6-19.2.1.-42-8-20 

INTER-ZALA Kft. 

1008906388 

Kedvezmenyezett kepviselojenek Fulop Zoltan 
neve: 
Kedvezmenyezett kepviselojenek fu1zol88@gmail.com 
elerhetosege (e-mail dm, 
telefonszam): 

2. Projekt adatai: 

' 

Projekt dme: 
INTER-ZALA Kft. eszkozparkjanak fejlesztese 

Projekt megval6sftas kezdo 
idt5pontja: 

Projekt megval6sftas zar6 idopontja: 

Elnyert tamogatasi osszeg: 

Projekt megval6s1tas helyszf ne: 

3. Projekt megval6sitas osszefoglalasa: 

Merfoldkovek szama: 1 

Projekt celja(i): 

2022.02.15. 

2022.03.16. 

4 999 999 Ft 

8380 Hevrz Tavir6zsa u. 1. 

Celjaink az allvanyzat beszerzesen keresztill: 
- berleti koltsegek csokkentese (atlagos berleti dij: 19.-Ft+AFA/nap/m2-ert, azaz kb. 19.000 

Ft/nap) 
- a ceg targyi eszkozeinek novelese 
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Projekt celcsoportja(i): Nern relevans 

Projektben megval6sftott tevekenysegek osszefoglalasa (maximum 2000 karakter): 

A projekt keretei kozott beszerzesre kerult allvanyrendszer nagy segrtsegunkre lesz az eprtkezesek 
kivitelezesehez, mivel eddig berelnilnk kellet, rgy ezzel a koltsegeket tudjuk csokkenteni, 
megbfzhat6bb es gyorsabb munkat tudunk vegezni. 

Projekt eredrnenyei: 

A fejlesztes hatasara a berleti koltseg megszanesevel a kivitelezesi 6sszeg csokken, rgy a piacon 
versenykepesebb aron tudjuk ertekesrtenl az lngatlanokat. Korabban nem rendelkezett cegiink 
hasonl6 allvanyzattal, melynek segrtsegevel komplett tarsashazak, csaladi hazak 
kivitelezese konnyithetlS es gyorsithat6 meg. Az allvany komplexitasanak es modularis 
felepftesenek koszonhetlSen a legki.ilonbozc5bb epiteszeti kihivasokra Is megoldast jelent. 

Projekt eredrnenyekent teljesitett indikatorok adatai: Nern relevans 

Letrehozott munkahelyek szama (FTE m6dszer alapjan szamolva): Nern relevans 

Projekthez kapcsol6d6 kornmunikaci6s tevekenyseg osszefoglalasa (minimum 1000 karakter): 

Tajekoztatas es nyilvanossag biztositasa a Kedvezmenyezettek Tajekoztatasi Kotelezettsegei -
VP KTK 2020 utmutat6ban foglaltak alapjan megtortent. Weboldalunkon a szakmai zar6 
beszamol6 es a projekttabla is elhelyezesre kerult, valamint az A/3-as projekttabla 
telephelyunkre kihelyezesre kerult. 

Projekthez kapcsol6d6 megjelent sajt6anyagok dme, helye, ideje, on-line anyagok eseten 
elerhetosege: Nern relevans 

Helyseg, datum: Heviz, 2022. 03. 18. 

Kepviselo neve: Fulop Zoltan 

Cegszeru alafras: 
lnter-Zala Ktt 
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. g~manyosi utca 12 fs t 

Adoszam· 148852 . z . 2. · 71-2-43 













KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

INTER-ZALA KFT.

INTER-ZALA KFT.
ESZKÖZPARKJÁNAK
FEJLESZTÉSE

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

5 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 3258080505

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA


