
 

  

 

4. számú melléklet: Szakmai záró beszámoló 
 

 

A helyi felhívás címe: 

Mikrovállalkozások fejlesztése 
A helyi felhívás kódszáma: 

VP6-19.2.1.-42-8-20 

 

1. Kedvezményezett adatai: 

Kedvezményezett neve: 
Pelso Arany Pamacs Bt. 

Ügyfél regisztrációs száma: 
1054440360 

Kedvezményezett képviselőjének 
neve: 

Porkoláb Zsolt 

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

porkolabzsolt@gmail.com 

 
2. Projekt adatai: 

Projekt címe: 

Pelso Arany Pamacs Bt. fejlesztése – Glettszóró gép 

beszerzése 

Projekt megvalósítás kezdő 
időpontja: 

2021.02.15. 

Projekt megvalósítás záró időpontja: 
2021.03.09. 

Elnyert támogatási összeg: 
1 146 000 Ft 

Projekt megvalósítás helyszíne: 
8373 Rezi Rákóczi utca 17. 

 
3. Projekt megvalósítás összefoglalása: 
 
Mérföldkövek száma: 1 
 
Projekt célja(i):  
Fejlesztéssel elérendő célok: 

- 50 %-kal megnövelni a munkagyorsaságot. 
- minőség emelése a precíz glettszórás eredményeként 
- munkavállalók fizikai leterheltségének csökkentése, munkahely megtartás 
- vevőkör bővítése, több munka elvállalásával a gyorsabb munkavégzés 

eredményeként 
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"A vldeki tersegekbe beruhaz6 Eur6pa" 

Projekt celcsoportja(i): nem relevans 

Projektben megval6s1tott tevekenysegek osszefoglalasa (maximum 2000 karakter): 

A projekt altal beszerzett gep egy glett sz6r6 gep. Pontos megnevezese: Bm Airless Ep 850 Tx, 

melyhez a kovetkez6 tartozekok jarnak: Magas nyomasu toml<5 15 m 3/8"; Sz6r6pisztoly; 2 

darab fuv6ka. A 7,3 liter/perc teljes,tmenya glettsz6r6nak koszonhet<5en gyorsabb a festesi 

folyamat, hiszen a festek alapjat kepezlS glett reteget sokkal gyorsabban tudjuk felvinni a 

feli.iletre, mint a jelenlegi kezi m6dszerrel. 

A fejlesztesnek koszonhet<5en, mety felere csokkenti a munkafolyamatot, vallalkozasunk a 

megtevc5 es leendo hataridcSk tartasara garanciat is tud vallalni es szukebb hataridtsket tud 

szabni. Fontos hozadeka a fejlesztesnek, hogy a gep altal munkaerlS kivaltas is tortenik, igy 

koltseghatekonyabban tudjuk szolgaltatasainkat nyujtani vevtsink szamara. A meglev<5 

munkaerc5t megtartva, slSt a fizikai igenybevetelet csokkentve tudjuk vallalkozasunkat 

Ozemeltetni a fejlesztes altal. 

Projekt eredmenyei: 

Fejlesztes eredmenyei: 

- vev6kor b6v01 
- gyorsabb es predzebb munkavegzes kovetkezteben bevetelnovekmeny keletkezik 

Projekt eredmenyekent teljesitett indikatorok adatai: nem relevans 

Letrehozott munkahelyek szama (FTE m6dszer alapjan szamolva): O 

Projekthez kapcsol6d6 kommunikaci6s tevekenyseg osszefoglalasa (minimum 1000 karakter}: 

Kotelez6 tajekoztatas es nyilvanossag biztositasa A3 meretu projekttabla kihelyezesevel. 

Projekthez kapcsol6d6 megjelent sajt6anyagok cime, helye, ideje, on-line anyagok eseten 

elerhet6sege: 

Nern relevans 

Helyseg, datum: Rezi, 2021.07.30. 

KepviselO neve: Porkolab Zsolt 

CegszerO alaf ras: 

I Pelso Ara_ny Pamacs Bt. • . 1 .• •. 
.kisad6z6" , . ;•. 

. 8373 Rezl, Ri\k6czl llt. 17. ·.: 
Ad6mm: 26769174•1·20 ·• 

· · Cegj.szam: 20-06-040169 • 
&mmlaszam: 10404955-50526852-56691008 


















