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MŰSZAKI-SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Kollerné Rádi Valéria Anna, mint a Koller-Haus Kft. (6078 Jakabszállás, Dobó István utca 25.) a VP6-
19.2.1.-52-1-17 kódszámú, Kolon Menti Leader Egyesület - Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások
fejlesztése című felhívásra benyújtott támogatási kérelmem egyetlen, záró mérföldkövének elérése kapcsán a
projekt műszaki-szakmai előrehaladásának vonatkozásában az alábbi szakmai beszámolót készítettem el:

A projektet egy mérföldkőben terveztünk megvalósítani, melynek eredeti dátuma 2019.12.31. volt.

A támogatói okiratban vállaltaknak megfelelően a projekt 100 %-a megvalósult a projekt elszámolható
költségeihez viszonyítva.

A teljes projektet nézve az alábbi tevékenységek valósultak meg:
1.) Eszköz-, gép beszerzése
2.) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: "C" típusú tábla beszerzése és kihelyezése a székhelyen,
valamint újsághirdetés megjelentetése a kötelező arcu lati elemekkel.
3.) A projekt részeként új hátrányos helyzetű személy részére munkahely létrehozása és munkaerő felvétele
megtörtént.

Műszaki-szakmai eredmények:
1. (záró) mérfőldkő:
Eredmény megnevezése: 1 darab CEA MAXI 315 hegesztőgép valamint, M 82 kompresszor beszerzése
minőségben. Valamint a projektben vállaltuk egy hátrányos helyzetű munkahely bővítését is.

Eredmény leírása: A pályázatban vállalt új gépek beszerzése megvalósult ezzel cégünk szolgáltatásainak
palettája a megrendelőink részére bővült. Ezzel minőségi feladatokat tudunk elvégezni. Segítségével újabb
munkalehetőséget tudtunk bővíteni további hátrányos helyzetű munkavállaló részére, akinek a felvétele a
pályázat befejezésének napjáig megtörtént.
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Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága:

Cégünk további zavartalan működése, szolgáltatásaink kínálatának bővülése a cég további rentábilis
működését teszi lehetővé. Célunk a dolgozók és megrendelőink megfelelő komfortérzetének, valamint a cég
arculatának, megfelelő megjelenésének és jó hírének megtartása.

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság követelménynek eleget tettünk projekt tábla kihelyezésével, valamint
hirdetés megjelentetésével melyben a kötelező arculati elemek is helyet kaptak.

A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon került összeállításra. A
költségtételek átlagos piaci áron kerültek tervezésre, ezáltal hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét
szem előtt tartva a tervezés és a megvalósítás során is. Árajánlatok közül a pályázatban a
költséghatékonyságot, az 'értéket a pénzért' elvet és a pályázat célját figyelembe vevő, a legkedvezőbb
árajánlattal rendelkező tétel került kiválasztás ra. Igaz az M82 kompresszor esetében egy ajánlatot volt
lehetőségünk választani, mert ők az egyedüli forgalmazók Magyarországon .

Jakabszállás, 2020. 01. 29.
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Kollerné Rádi Valéria Anna

KOLLER-HAUS Kft. képviseletében


