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4. szám melléklet: Szakmai záró beszámolól
(sablon}

A helyi felhív s címe:

M i krovó l l a l ko za so k fej l e szté se
A helyi felhívás kódszáma:

V P 6- 1-9 . 2. 1. -42 -8- 1-9

kt adatai

3" Projekt ín slftlósítás iis*ref*glaltsa:

Mérfdldkcivek szárna : í-"

Projekt célja{i}: t db ba|lonkosár beszeríése.

lÚtmutató: A projek záró kifizetési kérelmével egyid ben a projekt eredményeir l szakmai záró beszámoló és
legalább 5 fotó a HACS számára benyrijtandó annak érdekében, hogy azt a HACS saját honlapján kiizzétehesse.

1. Kedvezményezett adatai :

Kedvezményezett neve:
Balaton Ballooning Kft.

Ügyfél regisztrációs száma :
10406192t9

Kedveamémy zett képvisel iének
neve:

kollár Gábor pál

Kedvermén}rezett képvisel jének
elérhet sége {e-mail cím,
telefonsrám}:

infg@balaton*ballssnin - OilT!

+36 ?ü 4§3 2667

2. Proie tai:

Projekt címe:
A Balaton Ballooning Kft. fejlesztése

Prajekt ffi valósítás k*ed

id pontja;
2o7a.10.28

Projekt megvalósítás záró id pontja:
?a?L,02.1B,

f; lnyert támogatási osszeg:
4 923 741 Ft

Projekt megvalósítás helyszíne:
8372 Cserszegtornaj Fenyve utca 2.



"A vldéki térségekk beruházó [urópa"

Projekt célcsoportja{i): A Balaton Ballooning Kft. kóz nsége, azaz a t ltik h légballonos

utazást vásárló utasok.

Projektben meryalósított tevékenységek tisszefoglalása {maximum 2000 karakter):

A projekt eszktizbeszerzést (ldb ballonkosár} és projekt-el készítési tevékenységet
tartalmazott.A hatályos támogató okiratban szerepl tevékenységek 100%-os

hatékonysággal megvalósultat<, az eszktiz beszerzése és tizembe heIyezése megttirtént. A
projekt m iíszaki és pénztigyi késziihsége egyaránt lo0%-os.

Projekt eredményei : 1 db ballon kosá r beszerzése.

Projekt eredményeként teljesített indikátorok adatai: nem releváns

Létrehozott munkahelyek száma (FTE módszer alapján számolva):0

Projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység tisszefoglalása (minimum 1000
karakter}:

Megvalósult a tájékoztatás saját honlapunkon {www.balaton-ballooning.com}, ill. a projekt
tájékoztató tábláját is kihelyezttik a rneryalósítás helyszínén.

Projekthez kapcsolódó megjelent sajtóanyagok címe, helye, ideje, on-line anyagok esetén
elérhet sége: nem releváns.

Helység, dátufft: Cser Eegtoffiaj, Zü7l.ü3.03

Képvi Éil mev : Koil|ár Gábür Pá|
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cégszeriíaláírás, 
#Y(

Balaton Ballooning Kft.
8372 Cserszegtomaj, Fenyves u,2.

Adószám : 1 498354 4-2-2a
E;",;i. . -,l ,_,;, ,, :iJ}{fl76-706$1000






















