
          
 
  

 1 

TÁJÉKOZTATÓ 

projekt megvalósulásról 

/A KTZVE pályázati felhívásainak 3.4.1.3. Egyéb elvárások 

 pontja alapján előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése/ 

 

Alapadatok: 

A pályázó (szervezet) neve:    Pelczhoffer Imre 

Vonatkozó felhívás kódszáma:   VP6-19.2.1.-57-6-19 

A projekt címe:     LEADER fejlesztés eszközbeszerzéssel 

Támogatói Okirat iratazonosító száma: 3266583234 

Támogatási összeg (Ft-ban):   2 120 000 Ft 

 

Megvalósult projekt szöveges összefoglalója (max. 4000 karakter): 

Pelczhoffer Imre őstermelő támogatási kérelmében megfogalmazottak a Felhívásban szereplő 

célokkal és a HFS céljaival is összhangban vannak.  

Választható, önállóan támogatható tevékenységek:  

-eszközbeszerzés  

-kötelező nyilvánosság biztosítása  

  

A HFS cél szerinti cél került megfogalmazásra a megvalósított projektben:  

Alapvető fontosságú, hogy Kőtelek, mint vidéki kistelepülés élhető és vonzó legyen, melyet a 

vállalkozás fejlesztésével kíván elérni, megvalósítani. Az őstermelői tevékenység fejlesztés 

eredményeként Kőtelek községben és annak környékén javulhat a térség jövedelemszintje, a 

foglalkoztatottsági színvonal és a mikrovállalkozások versenyképességének fokozása valósul 

meg.  

Célok meghatározása, melyekhez a projekt megvalósítása során közvetlenül elérhetünk:  

rövid távú: árbevétel növekedés, munkahelyteremtés stb.  

hosszú távú: a térségben további együttműködések generálása, további fejlesztések indulnak a 

régióban stb.  

A projekt hatásai: települési, regionális és ágazati.  

  

A konkrét, mérhető eredmények:  

Teremtett munkahelyek száma: vállalás szerint +0,25 FTE. A fejlesztés eredményeként javulhat 

a térség foglalkoztatottsági színvonal, továbbá a mikrovállalkozások versenyképességének 

fokozása valósul meg.  1 fő 40 órás munkavállaló alkalmazása valósul meg 2022.04.01-től. 

 

Megvalósított tevékenységek: 

Eszközbeszerzés  (pl. számítógép, nyomtató, megújuló energiát hasznosító lámpa, Helti Pluto 3 fv 

váltvaforgató eke, Kertitox FSZ 800/12, MachineryGuide CM2 RTK csomag 10"  tablettel  stb.) 

Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység. 

 

Eredmény: 

Eszközbeszerzés eredményeként a vállalkozás biztos működése valósulhatott meg, tevékenység 

hatékonysága javult, munkahelyteremtés valósult meg. A projekt települési, regionális, illetve 

ágazati hatással is bír. Többek között a projekt megvalósításának köszönhetően további 

fejlesztések indulnak a régióban, az új technológia bevezetését követően az igénylővel 

kapcsolatban lévő KKV-k is hozzájuthatnak az új technológia egyes elemeihez stb. 

A megszerzett szaktudásomat folyamatosan bővítem, folyamatosan képzem magamat. A 

fejlesztés megvalósulása együttműködés keretében valósult meg. Együttműködési 

megállapodás megkötését követően, döntő mértékben a beszerzések kapcsán történő. Az 

együttműködés a projekt tervezése, megvalósítása és a fenntartási időszakában is folyamatos 

lesz.  
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A kötelező nyilvánosság biztosítása: 

A megvalósítási helyszínen elhelyezett 1 db D típusú projekttáblával valósult meg, mely 

támogatás terhére került elszámolásra. Elhelyezése a megvalósítási székhelyen történt, a 

fenntartási időszakban ott lesz megtalálható a projekttábla.  

 

Megvalósulást bemutató fotók (max.10 db): 

 

  

 

 
 

Kelt: Kőtelek, 2022.04.01. 

P.H. 
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