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BESZAMOL6 

Al~i~ot_t _ Racz_ S~ndor (szekhely: 6070 lzsi k, Kolcsey u. 6.), a Kolon Menti Leader Egycs ulet 
mukodes1 teruletcre megh1rdetctt, VP6-19.2.1.-52-2-17 kridszd,mi, He!Jben m~gtermelt mezogazdas,~gi 
tem,ekek jefdolgozdsd11ak, btekesitesene.'c. es hdld~:,1tba szervezesenek tdmogatdsa felhiv:isra benyuj tott helyi 
tamogar:isi kerelmem egyetlen, zar.:i merfoldkovenek elerese kapcsan a projekt mt'.iszaki-szakmai 
el6rehaladasanak vonatkozasaban ai alabbi :;~akmai beszamol6t keszitettem el: 

A beruhazast egy merfoldkoben tervcztem megval6sitani, melynek d:itum:it tobbszor 
m6dositottam, vegul kihaszn:iltam a 18 honap megval6sit:isra rendelkczesrc :ill 6 hat:iridot, igy 
valtoz:isbejelentes benyujt:is:it kovetoen 2021 .05.24. a projekt megval6sit:isanak es egybcn a z:ir6 
merfoldkonek a d:ituma is. 

A projekt tartalm:iban pozitiv ir:inyu mt'.iszaki. tartalom m6dositas torrent melyet valtozasbejelentes 
kereteben a kifizetesi kerelem benyujt:isa elott kerelmeztem. 

A 4-es kiad:isi tetelazonosit6n szereplo magszepad.tor helyett m:isik, kiil fo ldi gy:irt6 egyedi gepe 
keriilt beszerzese, mely funkci6jaban egyez6, szinten magszeparator, azonban m:is tcchnol6giaval 
valasztja szet a szemekct, a grav1taci6s aszt2.lnak koszonhctoen. Ez a gep· az eredctilcg tcrvczctthcz 
kepest dr:ig:ibb Jett, rnivel egy jobban kidolgozott m:is technol6gia. 

A 6-os kiad:isi tetelazonosit6n szerepl6 ha,iuol6gep helyett szinten m:isik, kiilfoldi gy:irt6 egycdi 
gepc kcriilt bcszcrzesrc, mcly mL<szaki ta:-rnlm:iban egyezo hiszcn szinten max 1500 kg/ h a 
h:intol:isi kapacit:isa, azonban ez a technol6gia tervezetthez kepest olcs6bb lett. 

A 7-es kiad:isi tetelazonosit6 a t:imogat:i~i kerelemben tervezett h:intologephez (6-os kiad:isi 
tetelazonosit6) tartoz6 kiegeszitok lettek volna. Mivel azonban nem az eredetileg tervezett 
h:intol6gep keriilt beszerzesre, hanem kiilfoldi gy:irt6t61 egyedi gyartassal mas technol6gi:ival, igy 
ezen kiegeszitok a gep tartozekai lettek. Ezert ezen tetel koltsege beepiil t a 4-es 
tetelazonositosz:imu magszeparatorba, igy ennek osszeget :itcsoportositottam. 

A projekt kereteben a malomipari termekek eloallit:is:ihoz sziikseges · techno16gi:it v:is:iroltam: 
toronyh:intologepet, gravitaci6s asztalt magszepar:itorral, magtisztitot, silot, elektromos szivo-fuvo 
berendezest. 

Ezen kiviil a szolg:iltat:isom nepszert'.isiteser-~ vallaltam tersegi kiadv:inyban val6 megjclenest, mint 
marketing tevekcnyseget es kotelezo nyilvanoss:ig keretebcn projekt tabla kihelyezeset. 

A projekt 100%-a megval6sult a projekt t:im.Jgat6i okiratban j6v:ihagyott dszamolhato koltsegeihez 
viszonyirva. 

A teljcs projcktet nezvc az alabbi tevekenysegek val6sultak meg: 

I. Eszkozbcszcrzes 
1 I. Kotclczocn cloirt nyilv:inossag biztositasa 
IJI . Marketing, kommunik:icios szolg:iltat:iso.k koltsegei 
IV. Proj ek tmenedzsment koltseg 

A bcruh:izas utol s6 t:imogatott tcvekcnysege a szolg:iltatas nepszert'.isiteset celzo tersegi 
kiadv:inyban val6 megjclcnesscl (marketing t:.:vckcnyscg) valosult meg. 




