A Kedvezményezett neve
: Dobosi Dániel
A pályázati felhívás neve, kódszáma
: Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása VP2-4.1.3.5-16
A projekt címe, azonosító száma
: 1825420051 Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása
A szerződött támogatás összeg
: 7 536 923 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
: 50 %
A projekt tartalmának rövid bemutatása
:
Beszerzésre kerül egyedi gyártású szőlőszállító pótkocsi, a Lochann RAS
20/80 Permetezőgép, ERO ELITE 2L kétsoros rotációs csonkázó, PELLENC
Prunion250 elektromos metszőolló és a PELLENC VINION-150 elektromos metszőolló.
Megkötésre kerülnek a szállítói szerződések, az eszközök leszállításra kerülnek, a
dokumentumok átadásra kerülnek (szállítólevél, számlák, átadás-átvételi
jegyzőkönyv, üzembe helyezési jegyzőkönyv, garancialevél, gépkönyv). Megtörténik
az aktiválás, és a forgalomba helyezés is. Kifizetésre kerülnek a számlák.
Benyújtásra kerül az elszámolás és a záró beszámoló is.
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A fejlesztés
következtében kialakul egy költséghatékonyabb működés, csökkennek a
karbantartási költségek, és kialakul a folyamatos termesztésnek a lehetősége, ezáltal
biztosítottá válik a vállalkozói tevékenység fenntarthatósága, amely így nagyobb
biztonságot ad a piaci viszonyok ellen, a növekedési pálya hosszú távon biztosítottá
válik. Így a pályázó képes lesz a jövőben is az önfoglalkoztatásra.
Mivel fő állású vállalkozó és van 9 fő alkalmazottja, így a támogatásnak és a
fejlesztésnek köszönhetően a pályázó képes lesz alkalmazottainak munkát adni,
ennek megfelelően nem emelkedik a térségben az álláskeresők száma. Az
pályázónak és alkalmazottainak valamint azok családjának az anyagi helyzete javul
annak köszönhetően, hogy képes a foglalkoztatásukra hosszú távon.
A pályázó a fejlesztésnek köszönhetően növekedési pályája töretlen marad. Képes
lesz növelni termelékenységét, ez alacsony foglalkoztatással párosulva magas egy
főre eső termény-előállítást eredményez.
A beruházás következtében magasabb minőséget és mennyiségben tud termelni
terményeket a pályázó, ez egyrészt további fejlesztéseket generál, másrészt
magasabb árbevétel mellett magasabb eredményt eredményez, így nő az adófizetési
kötelezettsége is, ezek együttesen emelik Magyarország gazdasági mutatóit.
A fejlesztés jó példaként szolgálhat a térség további pályázói számára, akár
beruházásokat is generálhat, fejlesztéseket eredményezhet.
A projekt tervezett befejezési dátuma
: 2018.12.31.

A Kedvezményezett neve:
Dobosi Dániel
A projekt címe:
Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása a
szentantalfai Dobosi Pincészetnél
A szerződött támogatás összege:
4 150 913 Ft
A támogatás mértéke (%-ban):
50%
A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A szóban forgó fejlesztés keretén belül pincészetünk technológiai fejlesztése,
energiahatékonysági korszerűsítésé – napelemes rendszer kiépítése és a jelenlegi
fahordós érlelő kapacitásának bővítése valósul meg. A beruházás egyes elemei:
-

Technológiai korszerűsítés:
1 db 5m3-es egyedi gyártású rozsdamentes csigaürítéses fogadógarat
beszerzése, amely szélessége 2640 mm, hosszúsága 3209 mm, teljes
magassága 1800 mm. Kapcsolódó szerelvényei: 400 mm átmérőjű kihordó
csiga, alsó ürítésre szolgáló zárható nyílás, DN50-es golyós csap, A503 típusú
villamos hajtómű, villamos szekrény, frekvenciaváltó.
230 hl-es egyedi gyártású rozsdamentes fehérbor erjesztő, ferde síkfenékkel
rendelkező tartályt is szeretnénk beszerezni, mely 2700 mm átmérőjű, 4000
mm palástmagasságú, teljes magassága 4350 mm.
4 db Kádár 500BX 500 l-es francia típusú, minimum 24 / 36 hónapig érlelt
északi kocsánytalan tölgyből készített hordót tartalmaz. Műszaki paraméterek:
8 sor tűzi-horganyzott abroncsacéllal összefogatva, 50 mm-es kúposan
megégetett töltő nyílás, kívül natúr csiszolt felület. Névlegesen 38 mm vastag
kiinduló méretű dongából készül.

-

Napelemes rendszer telepítése:
Heckert Solar Nemo 60 p 260 W polikristályos napelemes rendszert
szeretnénk kiépíteni.

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2018.07.02.
Projekt azonosító száma:
1806217034

