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Szakmai beszámoló projekt szakmai megvalósításáról

„Törőkanál beszerzése” című projekttel kapcsolatos támogatási szerződésben, illetve támogatói okirat
esetén a támogatási kérelemben vállaltak teljesítéséről:
1. A fenti azonosítójú támogatási kérelemben és támogatási határozatban megadott eszközt
beszereztem:
1.1. 1 db METAL- MB CRUSHER BF 60-1 törőkanál
A kérelem benyújtásakori ára a beszerzendő eszköznek. megnövekedett. Az eszközre vonatkozó 3 új
árajánlatot csatolom. A szállítók közül a legolcsóbb ajánlatot választottam ki.
2. Beszerzése, ellenértékük kiegyenlítése megtörtént:
2.1. METAL- MB CRUSHER BF 60-1 törőkanál




átadás időpontja: 2021.12.17.
bruttó ár: 11.557.000 Ft
szállító megnevezése: Verbis Kft

3. Indikátorok -teljesítve
3.1. Létrehozott munkahelyek száma (2019.11.27. ; vonalkód: 9027194503)
Jelenlegi érték: 0
Vállalt érték: 0
3.2. Megtartott munkahelyek száma (2019.11.27. ; vonalkód: 9027194503)
Jelenlegi érték: 0
Vállalt érték: 0
3.3. Az "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület teljes működési területét lefedő
együttműködésekben (egyesületi vagy hálózati tagság) való részvétel
Jelenlegi érték: 0
Vállalt érték: 2
3.4. Az "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület teljes működési területén
megvalósítandó projektek száma
Jelenlegi érték: 0
Vállalt érték: 1
4. Értékelési szempontok
4.1. Tevékenységemet folytatom főállású vállalkozóként
4.2. „A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület teljes működési területét lefedő
együttműködésekben részt veszek, egyesületi rendezvényeken részt veszek (igazolás
mellékelve)
4.3. Károsanyag kibocsátás csökkentés, (lásd mellékelt számítások).
4.4. Együttműködő partnerekkel való együttműködés teljesüléséről való nyilatkozatokat csatolom
4.5. A projekt során meglévő szolgáltatás fejlesztése történik: Új szolgáltatás: bontási anyagokat a
megvásárolt törökanál segítségével darálom, újrahasznosíthatóvá teszem.
5. Környezetvédelmi szempontok teljesülése
5.1. Kevesebb építési törmeléket kell lerakóban elhelyezni: „A projekt a környezeti állapot javítását,
szebbé tételét is célozza vagy elősegíti”
5.2. Az eszköz a bontás helyszínén alkalmazható, az újra hasznosítható törmeléket nem kell szállítani:
„A megvalósítás során energiatakarékos eszközök beszerzése valósul meg” és „A megvalósítás
során energiatakarékossági jellegű beruházási rész is megvalósul”

5.3. A helyi óvodával és sportegyesülettel együttműködési megállapodást kötöttem, aminek része a
következőkkel kapcsolatos tájékoztatás, a személyes példa bemutatása: „A megvalósítás során
bemutatásra kerülnek olyan eszközök, beruházások, projektek, amelyekkel különböző
energiatakarékossági, - hatékonysági, környezetvédelmi témákra hívják fel a figyelmet” és „A
megvalósítás során a vidéki életmód előnyeinek kihangsúlyozása, népszerűsítése is megvalósul.
Igazolások csatolva.
6. Esélyegyenlőség szempontok teljesülése
6.1. Vállalkozásom működését segítő családtagok közreműködésével működtetem. Név szerint:
feleségem Fülöp Rita, aki 31 éves, 2 és 4 éves kisfiúink nevelése mellett a vállalkozás ügyintézési
tevékenységeivel foglalkozik,
6.2. Édesapám Varga László ( 65 éves) nyugdíjas gépész szakember, aki a gépeim karbantartásánál
nyújt aktív segítséget
7. Innovatív marketing eszközök
7.1. Honlapot regisztráltam, amin a szolgáltatásaimmal és referenciáimmal kapcsolatos információkat
megosztom a világhálón (https://vargalaszlofoldmunka.webnode.hu/) Értékesítéssel
kapcsolatosan külön email elérhetőséget használok, innen évente két alkalommal hírlevélen
keresztül tájékoztatom partnereimet az aktualitásokról (vargalaszlofoldmunka@gmail.com)
(mellékelve).
8. Esélyegyenlőségi feltételek teljesülése:
8.1. Óvodán és sportegyegyesületen és Önkormányzaton keresztül hátrányos helyzetűeket
támogatom (együttműködési megállapodás teljesítése mellékelve) - a projekt szempontjából
releváns, de egyértelműen esélyegyenlőségi szempont. Igazolások mellékelve.
9. Tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos vállalásomat teljesítettem. Fotó mellékelve.

Csetény, 2022.01.10.

Varga László

