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Gépbeszerzés a Zirci Építő Kft-nél

Előzmények:

A Zirc  Építő  Kft.  2018.  áprilisban  nyújtotta  be  pályázatát,  mellyel  a  cél  a  LEADER pályázat
keretében  eszközbeszerzés  volt:  a  vállalkozás  tevékenységének  bővítése  érdekében  a  meglévő
BOBCAT  gépekhez  terveztünk  beszerezni  aszfalt  maró  adaptert,  földfúrót,  valamint  nyitható
körmös kanalat.

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

Projekt megvalósítása

A támogató döntést követően megkezdtük a projekt megvalósítását. 

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

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

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

Frissített árajánlatok alapján 2020. novemberben rendeltük meg az eszközöket:

- 1 db GF Godrini 50.15 típusú aszfaltmaró
- 1 db GF Gordini TR250 gödörfúr
- 1 db  nyitható kanál körmökkel

Az eszközök szállítására 2021. február 25-én került sor, ezzel a projekt zárására is sor került.

2020.  júniusban  és  novemberben  részt  vettünk  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
Hanich-Gép  Kft-vel,  Dombi  Imre  egyéni  vállalkozóval,  valamint  Hegedűs  Kornél  egyéni
vállalkozóval erős kapcsolat épült, és a jövőben is fenntartjuk ezt.
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Esélyegyenlőség, fenntarthatóság

A  projektben  beszerzett  eszközök  korszerű,  alacsony  kibocsátású  BOBCAT  munkagépekkel
üzemelnek. Az eszközök segítségével célunk a környezet állapotának szebbé tétele.

Vállalkozásunkban folyamatosan biztosítunk helyet mind a fiatal, 30 év alatti munkavállalóknak,
mind pedig az 50 év feletti szakembereknek. A projekt időszaka alatt egy fővel nőtt a munkavállalói
létszám. 

A projekt eredményei

Vállalkozásunk  a  fejlesztés  révén  olyan  új  eszközökhöz  jutott,  melyek  lehetővé  teszi,  hogy  új
szolgáltatásokat vezessünk be, illetve meglévő tevékenységünket új eszközökkel, hatékonyabban,
pontosabban tudjuk 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!

Kavalecz Tibor
ügyvezető

Zirci Építő Kft.
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