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Eszközbeszerzés a MITINA-TRADE Kft-nél
Vállalkozásunk 2017-ben alakult, székhelye Cseszneken található. A vállalkozás bejegyzett
tevékenységei között szerepel a zöld terület kezelés, amely során a helyi civil szervezetekkel,
turisztikai szállásadókkal együttműködik. Szoros kapcsolatot ápolunk a sportegyesülettel (futball
pálya karbantartásban segítjük a civil szervezetet).
Vállalkozásunk 2019 februárban nyújtott be pályázatot a „VP6-19.2.1.-1-8.1.2-17 kódszámú, A
Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület - Bakonyi mikrovállalkozások fejlesztése” helyi
vidékfejlesztési pályázat felhívására, melyben célunk az volt, hogy eszközbeszerzéssel fejlesszük
vállalkozásunkat, és ezzel új szolgáltatást vezessünk be.
A pályázatunkra 2020. decemberében érkezett a támogatói okirattal a támogató döntés, ezt követően
azonnal megkezdtük a projekt megvalósítását.
Elsőként az eszközbeszerzéseket indítottuk el. Aktualizáltuk a 2019. februárban bekért ajánlatokat.
Minden eszköz vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozás ajánlatát fogadtuk el,
majd megrendeltük az eszközöket:
A projektben beszerzésre került 1 db STIHL RT 5097 fűgyűjtős fűnyíró traktor, 1 db ASUS
VIVOBOOK notebook, 1 db HP LaserJet multifunkciós készülék.
Az eszközök szállítása 2020. decemberében megtörtént, üzembe helyezésre sor került.
2021-ben kezdtük meg a projekt másik elemének, a marketing tevékenységnek a megvalósítását. A
megbízott grafikus szakemberrel egyeztetett tartalmú szórólap a megrendelés szerint elkészült,
ezeket átvettük, és elkezdtük együttműködő partnereink részére eljuttatni.
A projekthez kapcsolódóan elvégeztük a kötelező tájékoztatási-nyilvánossági feladatokat, ennek
keretében a vállalkozásunk székhelyén C típusú tájékoztató táblát helyeztünk el, valamint a projekt
megvalósulásáról fotódokumentáció készült.
A projekt megvalósításához projektmenedzser szakember szolgáltatásait is igénybe vettük.
Vállalkozásunk számos helyi, térségi vállalkozással, szervezettel működik együtt, a projekt kapcsán
együttműködési megállapodást kötöttünk a Gézaháza Farm Kft-vel és Hegyi Béla egyéni
vállalkozóval, melyet folyamatosan meg is valósítunk.
Együttműködünk A Bakonyért Egyesülettel, a veszélyhelyzet miatt a 2021. márciusban rendezett
online fórumon vettünk részt.
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A projektünk új szolgáltatás bevezetését célozta: vállalkozásunk eddig nem rendelkezett gyepek
nyírására alkalmas, fűgyűjtővel rendelkező eszközzel. A beszerzett fűnyírótraktor gyepgumival és
fűgyűjtővel rendelkezik, így alkalmas arra, hogy családi házak, közterületek ápolt gyepeit
kialakítsuk.
A projekt eredménye:
A projekt megvalósítása sikeres volt, eredményeként vállalkozásunk új eszközökkel rendelkezik.
Ezek révén meglévő munkahelyek megtartása válik lehetővé, szolgáltatásunk bővül,
eredményességünk javul.

Köszönjük az A Bakonyért Egyesület és az Eutópai Unió támogatását!

Paizsné Szakács Krisztina
ügyvezető
Mitina-Trade Kft.
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