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Hegedűs Kornél egyéni vállalkozó eszközbeszerzési projektje

Előzmények:

Hegedűs  Kornél egyéni  vállalkozó 2018.  júniusban nyújtotta  be  pályázatát,  mellyel  a  cél  a
LEADER  pályázat  keretében  eszközbeszerzés  volt:  a  vállalkozás  tevékenységének  bővítése
érdekében kertészeti szerszámok beszerzését tartalmazta a projekt.

A pályázat vonatkozásában a támogatói okiratot 2020. május 6-án vettem kézhez.

Projekt megvalósítása

A támogató döntést követően megkezdtem a projekt megvalósítását. 

Elsőként  megrendeltem a  projekt  részeként  tervezett  marketing  és  nyilvánossági  feladatokat,  a
vállalkozás telephelyére kihelyeztük a tájékoztató táblát. 

A projekt keretében innovatív marketing érdekében facebook fizetett hirdetési kampányt folytattunk
le, ennek eredményeként jelentősen nőtt az üzleti profil látogatottsága.

A kampány során elkészítette a megbízott szakember a hirdetések grafikus formáját, majd ezeket a
„Hegedűs Kornél egyéni vállalkozó” üzleti facebook profilján megosztotta. A fizetett hirdetések a
beállított  szempontok  (terület,  korosztály,  egyéb  tényezők)  kerültek  megjelenítésre  a  facebook
felhasználói előtt, és lehetőséget biztosítottak a követésre, egyéb reakciókra.

A marketing kampányt, azok eredményeit a beszámoló mellékletében foglalom össze.

Marketing keretében egy molinó is elkészült.

A pályázat beadása óta eltelt  hosszú idő miatt  a tervezett  eszközök kereskedelmével foglalkozó
vállalkozásokat ismételten felkerestük, megvizsgáltuk a beszerezhető eszközöket.

Változás  nem  történt,  ennek  megfelelően  beszerzésre  került  egy  kertészeti  motoros  kapa,  egy
szétszedhető fűkasza, ehhez egy sövényvágó adapter, valamint egy magassági ágvágó adapter.

Az eszközök szállítását követően 2021. december – 2022. január folyamán történt meg a marketing
feladatok, nyilvánosság és menedzsment lezárása, így 2022. januárban a projekt lezárult.

2020.  júniusban  és  novemberben  részt  vettem az  „A  Bakonyért”  Egyesület  pályázatokkal
kapcsolatos  fórumain.  Vállalkozásom számos  kapcsolatot  tart  fenn  a  térségben  működő
vállalkozásokkal,  civil  szervezetekkel.  A projektben  tervezett  együttműködések  is  működnek,  a
Zirci  Építő Kft-vel,  Dombi Imre egyéni vállalkozóval,  valamint  Dodge Enterprises Kft-vel erős
kapcsolat épült, és a jövőben is fenntartjuk ezt.
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Esélyegyenlőség, fenntarthatóság

A projektben beszerzett eszközök korszerű,  energiatakarékos, és környezetkímélő berendezések: a
korszerű,  alacsony  károsanyag-kibocsátású  belső  égésű  motorral  van  felszerelve.  Az  x-torq
motorszerkezet a károsanyag-kibocsátást 75%-kal, az üzemanyag fogyasztást 20%-kal csökkenti.
Ezáltal a beszerzett eszközök környezetterhelése alacsony.

Vállalkozásomban folyamatosan biztosítok helyet a fiatal, 30 év alatti munkavállalóknak (alkalmi
munkavállalóként  is). Saját  magam is  fogyatékkal  élő  vagyok,  így  olyan szakmában dolgozok,
melyet ezzel el tudok látni, valamint hosszú távon biztosított a jövedelmem.

A projekt eredményei

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

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

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

Hegedűs Kornél
egyéni vállalkozó
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