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"A vide_ki tersegekbe beruhaz6 Europa" 

4. szamu melleklet: Szakmai zar6 beszamol6 

A helyi felhivas cime: 
Mezogazdasagi tevekenyseget vegzo vallalkozasok fejlesztese 

A helyi felhivas k6dszama: 
VP6-19.2.1. -42-10-21 

1. Kedvezmenyezett adatai: 

Kedvezmenyezett neve: 
Decsics Gyorgyne 

Ogyfel regisztraci6s szama: 1002402754 

Kedvezmenyezett kepvisel6jenek Decsics Gyorgyne 
neve: 
Kedvezmenyezett kepvisel6jenek decsics@gmail.com 
elerhet6sege (e-mail cim, 
telefonszam): 

2. Projekt adatai: 

Projekt dme: Gepbeszerzes a Decsics Boraszatnal 

Projekt megval6s1tas kezd6 2022.04.25. 
idopontja: 

Projekt megval6sitas zar6 idc5pontja: 2022.06.09. 

Elnyert tamogatasi osszeg: 14.999.999 Ft 

Projekt megval6sitas helyszi ne: 8373 Rezi Harsfa sor 10. 

3. Projekt megvalositas osszefoglalasa: 

Merfoldkovek szama: 1 

Projekt celja(i): Decsics Boraszat fejlesztese. 
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"A videki tersegekbe beruhaz6 Eur6pa" 

Projekt celcsoportja(i} : Nern relevans. 

Projektben megvalositott tevekenysegek 6sszefoglalasa (maximum 2000 karakter): 
A vallalkozas sajat tulajdonu eszkozokkel vegzi a sz616-, illetve bortermelest, amelyeknek 
atlageletkora meglehet6sen magas. Minel id6sebb a geppark, annal gyakorlbbak a 
meghibasodasok, illetve annal magasabb koltseget jelent azok megjavltasa. rgy, a jelenleg 
hasznalt fi.ilkes traktorunk is 15 evnel id6sebb, amely miatt gyakori szervizelese szOkseges, ez 
sokszor a varatlanul fellepd hibak miatt a munkavegzest, a gazdalkodas rendes menetet is 
megneheziti. Tovabbi problemat jelent, hogy a permetezesek soran, a traktor eletkoranal 
fogva is, a flilke nem zar tokeletesen, ezzel jelentdsebb vegyszer terhelesnek kiteve a 
permetezest vegz6 szemelyt. 
A gazdalkodas kis csaladi vallalkozas formajaban tortenik, amelynek ugyanakkor, bevetelei 
nagysagara is tekintettel, komoly gazdasagi nehezseget okoz az ehhez hasonl6 nagysagrendt'.1 
fejlesztesek teljes mertekben oner6b61 val6 fejlesztese, a fent reszletezettek okan azonban 
jelent6s el6relepest jelentene. 
A fejlesztes targya egy uj, Antonio Carrara SRX 6800 tipusu traktor megvasarlasa. A gep uj 
allapotara tekintettel jelent6s koltsegek sp6rolhatok meg a kes6bbiekben a javitasokkal 
osszefuggesben, tovabba a varatlan meghibasodasok kikuszobolese nagy segltseget jelentene 
gazdalkodas meneteben. A traktor zart fulkes, j61 szigetelt, ami uj allapotara tekintettel, sokkal 
jobban alkalmas peldaul permetezesek soran a kuls6 vegyszerek fulkebe val6 bejutasanak 
megakadalyozasara. 
Projekt eredmenyei: 
Beszerzesre kerult 1 db Antonio Carraro SRX 6800 tipusu traktor. A fejlesztessel, a 
permetezesen tul, j6val gordulekenyebben megval6sfthat6k a tovabbi zoldmunkak is, 
tekintettel arra, hogy a jelenleg hasznalt traktorhoz kepest az uj traktor nagyobb 
teljesltmennyel rendelkezik (48,8 kW). 

Projekt eredmenyekent teljesitett indikatorok adatai: Nern relevans 

Letrehozott munkahelyek szama (FTE m6dszer alapjan szamolva): O 

Projekthez kapcsol6d6 kommunikaci6s tevekenyseg osszefoglalasa (minimum 1000 karakter): 

Tajekoztatas es nyilvanossag biztosftasa a Kedvezmenyezettek Tajekoztatasi Kotelezettsegei -
VP KTK 2020 utmutat6ban foglaltak alapjan tortenik 

Projekthez kapcsol6d6 megjelent sajt6anyagok cime, helye, ideje, on-line anyagok eseten 
elerhet6sege: Nern jelent meg sajt6anyag 

Helyseg, datum: Rezi, 2022.06.09. 

Kepviselo neve: Decsics Gyorgyne 

Cegszeru alairas: j)~ e,.? ,r., J Sf~ 














