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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ESZKÖZBESZERZÉS A VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN

Európai Uniós forrás segítségével a vállalkozás fejlesztése érdekében eszközfejlesztésre került sor
Simonics Gézáné, a Leader - VP6-19.2.1.-39-9-17, „Lokális gazdaságfejlesztés a mikrovállalkozásokon
keresztül” pályázati keretén belül. A benyújtott projekt 2 403 900 Forint támogatásban részesül.

A kedvezményezett neve: Simonics Gézáné
A projekt címe: Eszközbeszerzés a vállalkozás fejlesztése érdekében
Projekt azonosító: 3007978439
Megvalósítás helyszíne: 8998 Ozmánbük, Teréz utca 41.
A beruházás megvalósításának ideje: 2019.07.23. – 2021.07.01.
Beruházás összköltsége: 4 807 800 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 2 403 900 Ft
Támogatás mértéke: 50%
A megvalósult beruházás rövid bemutatása:
A megvalósult projekt megvalósítási helyszíne Ozmánbük, Teréz utca 41. számon nyilvántartott ingatlanon
található. A fejlesztés során elsődleges cél a kapacitás növekedése valamint a szolgáltatások színvonalának
emelése volt. A pályázat keretében az éttermi szolgáltatásaim színvonalának emeléséhez, a szolgáltatást
igénybe vevők igényeinek magasabb szintű kiszolgálásához szükséges eszközbeszerzést sikerült
megvalósítani. Az eszközbeszerzés és üzembe helyezés következtében a vállalkozási tevékenységem
hatékonysága és a termelékenysége megnőtt.
A vállalkozói tevékenységem versenyképességét megalapozta az eszközbeszerzés révén a vállalkozás
szolgáltatásainak a fejlesztése, mely minőségjavulást és hatékonyságnövekedést eredményez. A fejlesztés
kapacitásnövekedést generál, ami a piaci versenytársakhoz képest előnyt eredményez. A fejlesztés nélkül a
kiugrási, fejlődési lehetőség nem állt volna fenn. A fejlesztés további jövőbeni beruházásokat generál, ami a
gazdaságomat még eredményesebbé teszi. Az új eszközök segítségével több munkafolyamatot tudunk
rövidebb idő alatt elvégezni. A fejlesztés gazdasági hatása helyben jelentkezik, a pozitív bevételi eredmények,
a befizetett adó mértékét is növelik, ami meghatározza a község fejlődését is.
A beruházás keretében az alábbi beszerzésekre került sor:
1 db gáztűzhely, alul elektromos sütővel, 1 db tele ajtós hűtőszekrény, 2 db normál hűtőszekrény, 1 db
tányérmosogatógép, 1 db moslékoló asztal, 3 db konzolos fali csepptálca, 2 db mosogató, 2 db blokkasztal, 2
db munkaasztal, 1 db elszívó ernyő beszívási és befúvási rendszerrel. Emellett elhelyezésre kerül még egy
reklámtábla, illetve a nyilvánosság is megvalósult.
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