
 Szakmai záró beszámoló

A helyi felhívás címe: 
Mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások fejlesztése

A helyi felhívás kódszáma:
VP6-19.2.1.-42.10.21

1. Kedvezményezett adatai:

Kedvezményezett neve: Tóth Zsolt

Ügyfél regisztrációs száma: 1001614732

Kedvezményezett
képviselőjének neve:

Tóth Zsolt

Kedvezményezett
képviselőjének  elérhetősége
(e-mail cím, telefonszám):

tothzsolt1119@gmail.com

2. Projekt adatai:

Projekt címe:

Tóth  Farm  eszközbeszerzése

Esztergályhorvátiban

Projekt  megvalósítás  kezdő
időpontja:

2022.03.28.

Projekt  megvalósítás  záró
időpontja:

2022.07.31.

Elnyert támogatási összeg: 5 156 250 Ft

Projekt  megvalósítás
helyszíne:

8742 Esztergályhorváti, Mátyás u. 12.

3. Projekt megvalósítás összefoglalása:

Mérföldkövek száma: 2

Projekt célja(i): 
A  projekt  célja  a  Tóth  Farm  szántóföldi  és  kertészeti  (gyümölcsös)
eszközfejlesztése,  melynek  köszönhetően  beszerzésre  került  1  db
szántóföldi  permetező,  1  db  gyümölcsös  permetező,  1  db  oldalazó
talajmaró,  1  db  gabonavetőgép  és  1  db  elektromos  metszőolló.  Ezen
eszközök  segítségével  a  gazdaságban  végzet  munka  gyorsabb  és
hatékonyabb lett.

Projekt célcsoportja(i): nem releváns



Projektben megvalósított  tevékenységek összefoglalása (maximum 2000
karakter):

A  projekt  megvalósítása  2022.03.28.-án  kezdődött  meg  az  ajánlatok
ismételt  bekérésével.  A  beérkezett  ajánlatok  közül  a  legkedvezőbb
kiválasztását követően 2022.04.12.-én a gépek megrendelésre kerültek az
Agro-Nova  Kf-től.  A  szállító  által  a  gépek  2022.06.28.-án  kerültek
leszállításra a Tóth Farm Esztergályhorváti telephelyére, ahol megtörtént
az  üzembe  helyezés  és  a  tulajdonos  használatról,  kezelésről  és
balesetvédelemről szóló oktatásban részesült. A projektnek köszönhetően
a  gépek  ezt  követően  munkába  is  álltak  a  gazdaságban.  A  gépek
beszerzését  követően  2022.07.31.-én  kihelyezésre  került  a  támogatói
tábla így a projekt fizikailag befejeződött.

Projekt eredményei: 
 1 db AGP-300 gyümölcsös permetező
 1 db HSC-600/12 MRX szántóföldi permetező
 1 db NCK-700 oldalazó talajmaró
 1 db Vega Drill 3mm gabonavetőgép
 1 db Kábeles elektromos metszőolló

Projekt eredményeként teljesített indikátorok adatai: 

Létrehozott munkahelyek száma (FTE módszer alapján számolva): 0 fő

Projekthez  kapcsolódó  kommunikációs  tevékenység  összefoglalása
(minimum 1000 karakter):

A  projekthez  kapcsolódó  a  kötelező  tájékoztatás  és  nyilvánosság
keretében egy db C-típusú projekt tábla került kihelyezésre a beszerzett
munkaeszköz tárolóépületére. 
Honlap hiányában az elektronikus felületen a tájékoztatás és nyilvánosság
nem megvalósítható. 

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

nem releváns

Helység, dátum: Esztergályhorváti, 2022.08.02.

Képviselő neve: Tóth Zsolt
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