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Zöldterület kezelő eszközök beszerzése

Előzmények:

2021.  májusban nyújtottam  be  pályázatomat  az  A  Bakonyért  Vidékfejlesztési  Akciócsoport
Egyesület  által  meghirdetett  felhívásra,  mellyel  a  cél  a  LEADER  pályázat  keretében
eszközbeszerzés  volt:  a  vállalkozás  tevékenységének  bővítése  érdekében  különböző  kertészeti
eszközöket  kívántam  beszerezni,  továbbá  a  vállalkozás  tevékenysége  ismertségének  növelése
érdekében innovatív facebook marketing tevékenységet terveztem.

A pályázat vonatkozásában a támogatói okiratot 2022. február 17-én vettem kézhez.

Projekt megvalósítása

A támogatási kérelem benyújtását követően megkezdtem a projekt megvalósítását. 

Elsőként  szerződést  kötöttünk  a  menedzsment  feladatok  ellátására.  Ezt  követően  több  ütemben
végeztem az eszközök beszerzését:

- STIHL fűkasza
- SECO fűnyíró
- LUMAG tuskómaró

2022-ben megrendeltem a  projekt  részeként  tervezett  marketing  és  nyilvánossági  feladatokat,  a
vállalkozás telephelyére kihelyeztem a tájékoztató táblát. 

A projekt keretében innovatív marketing érdekében facebook üzleti profil létrehozását terveztük, és
valósítottunk meg.

A marketing tevékenység 2022. júliusban zárult,  ekkorra jött létre a profil és facebook hirdetés.
Ezeket a beszámoló mellékleteként mutatom be.

Együttműködések

2022.  májusban részt  vettem az  „A Bakonyért”  Egyesület  pályázatokkal  kapcsolatos  fórumain.
Vállalkozásunk  számos  kapcsolatot  tart  fenn  a  térségben  működő  vállalkozásokkal,  civil
szervezetekkel.  A projektben  tervezett  együttműködések  is  működnek,  a  Gyöngyköles Kft-vel,
Kovács Tamással erős kapcsolat épült, és a jövőben is fenntartjuk ezt.
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Esélyegyenlőség, fenntarthatóság

A projektben beszerzett  eszközök korszerű,  energiatakarékos,  és környezetkímélő berendezések:
mindegyik  eszköz  a  legkorszerűbb  benzinmotorral  van  szerelve,  alacsony  üzemanyag
fogyasztásúak,  illetve  károsanyag-kibocsátásúak,  így  a  beszerzett  eszközök  környezetterhelése
alacsony.

A projekt környezetvédelmi-fenntarthatósági célja, hogy hozzájáruljon a környezeti állapot szebbé
tételéhez:  a  Seco  bozótnyíró  gép  alkalmas  elbozótosodott  területek  tisztításához,  a  Lumag
tuskómaró pedig minimális beavatkozással eltávolítja a kivágott fák tuskóit, úgy, hogy nem kell
nagy gödröt ásni, és nem zavarja meg a gyepet, így szebb környezet marad helyette.

Esélyegyenlőség:
Vállalkozásomban folyamatosan biztosítok helyet a fiatal, 30 év alatti munkavállalóknak. 

Civil szervezeteknek lehetőséget biztosítok kedvezményes szolgáltatásra: a Zirci Városüzemeltetés
Nonprofit  Kft  (önkormányzati  vállalkozás)  számára  több  alkalommal  is  bemutató  jelleggel
díjmentesen végeztem tuskó marást, bozót irtást.

A projekt eredményei

Vállalkozásom a  fejlesztés  révén  olyan  új  eszközökhöz  jutott,  melyek  lehetővé  teszi,  hogy  új
szolgáltatásokat  vezessek  be,  illetve  meglévő  tevékenységemet  új  eszközökkel,  hatékonyabban,
pontosabban tudjam végezni.

A tevékenységek  új  piaci  területeket  nyitnak  meg,  mely  a  vállalkozás  versenyképességének,
jövedelmezőségének fokozásával hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez.

Köszönjük az „A Bakonyért” Egyesület és az Európai Unió támogatását!

2022. 07. 11.

Bachstedter Szabolcs
egyéni vállalkozó
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