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"A videkl tersegekbe beruhaz6 Eur6pa" 

4. szamu melleklet: Szakmai zar6 beszamol6 

A helyl felhlv6s clme: 
Meztigazdasagi tevekenyseget vegzti vallalkozasok fej/esztese 

A helyi felhlvas k6dsz6ma: 
VP6-19.2.1.-42-10-21 

1 Kedvezmenyezett adatai· 
Romsics Bence 

Kedvezmenyezett neve: 

Ogyfel regisztraci6s szama: 
1014148420 

Kedvezmenyezett kepviselojenek Romsics Bence 
neve: 
Kedvezmenyezett kepviselc'.ijenek romsics89@gmail.com 
elerhetosege (e-mail dm, 
telefonszam}: 

2 Projekt adatai· . 
Projekt cf me: 

Romsics Pince Fejlesztese 

Projekt megval6sitas kezdc5 2022.03.16 
idc'.ipontja: 

Projekt megval6sitas zar6 idc5pontja: 
2022.07.22 

Elnyert tamogatasi osszeg: 
14 999 986 Ft 

Projekt megval6sitas helyszi ne: 
Cserszegtomaj Balaton utca 10/a 

3. Projekt megval6sitas osszefoglalasa: 

Merfoldkovek szama: 2 

Projekt celja(i}: 

A fejlesztes celja egy predzebb, gyorsabb sz616muveles. A venyige zuzassal napokat tudunk 
megsp6rolni amit eddig a venyige osszegyujtesevel, kihordasaval toltotti.ink. Az uj traktor 
menetsebessege is nagyobb a jelenleginel igy pl. egy permetezes eseten akar egy 6raval is 
lerovidi.ilhet a muka folyamat, ami a nyari melegben segit elkeri.ilni azt, hogy az elhuz6d6 
munka miatt megperzselji.ik a leveleket. A rozsdamentes acel bortartalyok jelent6sen 
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konnyebben tisztan tarthat6ak a jelenlegi muanyag tartalyoknal, es biztonsagosabb is az 
erjesztes es tarolas, hiszen ezen tartalyok masszivabbak is mint muanyag tarsaik. 
89 hi-el tudjuk novelni erjesztlS es tarol6 kapacitasunkkat. 

Projekt celcsoportja(i): Nern relevans 

Projektben megval6sitott tevekenysegek osszefoglalasa (maximum 2000 karakter): 

Beszerzesre kerult az Antonio Carraro Tigre 4800F tipusu traktor. Beszerzesre es Uzembe 
helyezesre kerUltek az alabbi eszkozok, gepek: 2 db 2450 I-es usz6fedeles savall6 tartaly 
szintjelzovel 1 db 2000 literes usz6fedeles savall6 tartaly dupla hutopalasttal 1 db 2450 I-es 
zart savall6 tartaly 1 dv Ostratickv keses s6raljmuvelo 1 oldalas 1 db INO ELITE OPEN 130 
szarzuz6 1 db Zambelli T70 1 db Flexlabeller EVO Vivace 1 db Enol Matic vakuumtolto. 

Projekt eredmenyei: A gazdasagom a projekt kovetkezteben megerc5sodott. Egysegnyi 
Oltetvenymunkat az uj traktorral gyorsabban, jobb minosegben es nagyobb Uzembiztonsag 
mellett tudom elvegezni. A bor tarolasara es feldolgozasra hasznalhat6 eszkozok es gepek 
jelentc5s volumen novekedest eredmenyeznek, igy magasabb arbevetellel es jelentc5sebb 
profittal szamolhatok. A szarzuz6 segitsegevel jelentc5s munkaidc5 megtakaritast erhetek el, 
hiszen az Oltetvenyeken keletkezo zold hulladekot helyszini apritassal az Ultetvenyen tudom 
hagyni, elszallitasaval es megsemmisitesevel nem kell foglalkoznom. 

Projekt eredmenyekent teljesitett indikatorok adatai: Nern relevans 

Letrehozott munkahelyek szama {FTE m6dszer alapjan szamolva): o 

Projekthez kapcsol6d6 kommunikaci6s tevekenyseg osszefoglalasa (minimum 1000 karakter): 

A kotelezc5 tajekoztatasi kotelezettsegeimnek projekttabla kihelyezesevel eleget tettem. 

Projekthez kapcsol6d6 megjelent sajt6anyagok dme, helye, ideje, on-line anyagok eseten 
elerhetosege: Nern jelent meg sajt6anyag. 

Helyseg, datum: Cserszegtomaj, 2022.09.14. 

Kepvisel6 neve: Romsics Bence 

Cegszeru alairas: 
























