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nA videki tersegekbe beruhaz6 Eur6pa" 

4. szamu melleklet: Szakmai zar6 beszamol6 

A helyi felhivas cime: 

Meztfgazdasagi tevekenyseget vegztf vallalkozasok fejlesztese 
A helyi felhivas k6dsz6ma: 

VP6-19.2.1.-42-10-21 

1. Kedvezmenyezett adatai: 

Kedvezmenyezett neve: 

Ogyfel regisztraci6s szama: 

Kedvezm enyezett kepvisel6jenek 
neve: 

Kedvezmenyezett kepviselojenek 
el erh etosege (e-mail cfm, 
telefonszam): 

2. Projekt adatai: 

Projekt cime: 

Projekt megval6sftas kezd6 

id6pontja: 

Projekt megval6sftas zar6 idopontja: 

Elnyert tamogatasi osszeg: 

Projekt megval6sftas helyszf ne: 

3. Projekt megvalositas osszefoglalasa: 

Merfoldkovek szama: 2 

Projekt celja(i): 

Szanli J6zsef 

1005552252 

Szanti J6zsef 

szanti.jozsef@gmail.com 

Varak Volgye Sajtmuhely - csaladi 

fejlesztese 

2022.05.03. 

2022.08.23. 

9 658 253 Ft 

8316 Varvolgy Kossuth lajos utca 174. 

gazdasag 

A projekt reszekent a termelesi folyamat, az ertekteremtesi lane atfog6 fejleszteset val6sftjuk 
meg, amelynek eredmenyekent a legfontosabb eroforrasok (foldterulet, allatallomany, 
ertekesitesi lehet6seg) hatekonyabb felhasznalasa valik lehetove k6rbalaz6 gep, 

homlokrakod6 es rendkepzo beszerzesevel. A fejlesztes celja csaladi gazdasagunk eszkoz es 
gepallomanyanak megujftasan keresztul a munkacsucsok csokkentese, a bermunkanak val6 
kitettseg merseklese, a szalas takarmanykezelesi munkalatok min6segenek novelese, valamint 
a beszerzett eszkozok segitsegevel igeny szerint bermunka vegzese. 
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"A videki tersegekbe beruhaz6 Eur6pa" 

Projekt celcsoportja(i) : Nern relevans 

Projektben megval6sitott tevekenysegek osszefoglalasa (maximum 2000 karakter): 

1. Merfoldko: 

Homlokrakod6 es rendkepzlS beszerzese val6sult meg. 

2. Merfoldkc5: 

Balaz6 gep beszerzese val6sult meg. 

Projekt eredmenyei: 

A beszerzesre keri.ilo tandemkerekes rendkepz6 munkaszelessege 3,8 m mely 1,3 m-rel 

szelesebb, mint a regi rendkepz6m. A jelenlegi 8 km/h-s rendkepzesi sebesseget 15 km/h-s 

sebesseggel tudom vegezni. fgy jelent6s idomegtakarftas erhet6 el az eszkozzel. KorulbeH.il 2-

szer gyorsabban tudom elvegezni a rendkepzesi feladataimat. 

A homlokrakod6 segftsegevel az eves 100.000 Ft-os kazalrakasi es behordasi bermunka 

koltseget takarithatom meg. Valamint bermunkat vallalhatok igeny szerin. 

A balaz6 beszerzesevel eves szinten 270.000 Ft bermunka koltseget takarftok meg. Sajat 

kaszal6k balazasi tevekenyseget magam tudom elvegezni a megfelelo id6ben. Bermunka 

vegzessel bevetelt tudok generalni, val a mint a jelent6s ertekben balakat is tudok ertekesiteni. 

Projekt eredmenyekent teljesitett indikatorok adatai: Nern relevans 

Letrehozott munkahelyek szama (FTE m6dszer alapjan szamolva): Nern relevans 

Projekthez kapcsol6d6 kommunikaci6s tevekenyseg osszefoglalasa (minimum 1000 karakter): 

Tajekoztatas es nyilvanossag biztositasa a Kedvezmenyezettek Tajekoztatasi Kotelezettsegei -

VP KTK 2020 utmutat6ban foglaltak alapjan tortenik 

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

elerhetosege: Nern relevans 

Helyseg, datum: Varvolgy, 2022.08.23. 

Kepvisel6 neve: Szanti J6zsef 
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