1.sz. melléklet: Projekt

adatlap

1.Ügyfél adatai
MVH regisztrációs szám (amennyiben az ügyfél rendelkezik vele): 1004385561
Ügyfél minősítési kódja:
1 - Belföldi természetes személy;
2 -Mikrovállalkozás;
3 - Kisvállalkozás;
4 - Középvállalkozás;
5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás;
6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül;
7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül.
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Név: Kis Virág egyéni vállalkozó
Az ügyfél értesítési címe, ahová a döntés eredménye megküldését kéri (kizárólag egy
értesítési cím jelölhető be; elektronikus postafiókba történő kézbesítés esetén a kiküldés
időpontja számít a kézbesítés időpontjának. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy
az elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. :
1. Postai levelezési cím: 8799 Dötk, Fő út 1.
2. E-mail cím:

kecskesajt@gmail.com

Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük
ezt figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál.
Kapcsolattartási információk:
Kapcsolattartó neve:
Tel/fax:

Kis Virág

83/123-456

e-mail:

kecskesajt@gmail.com

2.Célterületre vonatkozó információk:
Célterület azonosítója:
Célterület megnevezése:
kisprojektek támogatása

1 021 754
Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó

LEADER HACS neve: Zala Termálvölgye Egyesület
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3.Költségkalkuláció:
A projekt teljes becsült költsége :
támogatás számítás alapját nem képezi)
A projekt megvalósításához igényelt támogatás:
támogatás számítás alapját nem képezi)

4.062.500

- Ft (Megj: a

1.950.000

- Ft (Megj: a

4.Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):
Kecskesajt készítő tevékenység fejlesztése
5.Megvalósítás tervezett helyszíne :
Dötk, Fő út 1.
6.Tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása (max. 2000 karakter):
Egyéni vállalkozóként több mint 7 éve foglalkozom kecskesajtból készült termékek
előállításával úgymint kecskesajt (natúr, fűszeres, félkemény, lágy), túró, körözött, joghurt
stb. A termékek alapanyagául szolgáló kecsketejet saját, „bio” körülmények között tartott
kecskenyáj adja. Termékeim abszolút helyi terméknek mondhatóak, hiszen mind az
alapanyag, mind a termék előállítás módja „helyi”. A sajtkészítés fortélyait még
nagybátyámtól tanultam meg, aki évtizedekig látta el jó minőségi házi termékekkel a
környékbeli falvak háztartásait.
Termékeimet manapság a környékbeli turisztikai központokban (pl. Hévíz, Keszthely) tudom
leginkább értékesíteni, ezen túl rendszeres résztvevője vagyok a környékbeli piacoknak,
fesztiváloknak, vásároknak. Vásárlói igény mutatkozik a háztól történő színvonalas
értékesítés lehetővé tételére, valamint termékeim világhálón keresztül való megismertetésére
is. Az évek során eszközhátteremet folyamatosan önerőből fejlesztgettem, ugyanakkor érezve
a megnövekedett keresletet termékeim iránt, elérkezettnek láttam az időt az előállításhoz
kötődő fejlesztések megvalósítására.
A pályázat keretében a kecsketej-feldolgozó üzem kerülne belső felújításra (burkolatok
cseréje stb.), valamint az eszközállomány egy része kerülne modernizálásra (pl. kombinált
pasztőrkád, hűtő beszerzése). A fejlesztés részeként továbbá kialakításra kerülne egy kóstoló
helyiség egy eddig raktárként szolgáló helyiség felújításával, berendezésével (pult, asztalok,
székek stb.). Fontos része lenne a projektnek egy, a vállalkozást, a termékeket bemutató
színvonalas honlap kialakítása is.
A projektnek köszönhetően többek között megteremtődik a lehetősége a „háztól” való
vásárlásnak. A kóstoló helyiségben színvonalas körülmények között tudom a vásárlókat
fogadni, akik számára egyben egy érdekes programot is jelenthet a vásárlás, hiszen
megtekinthetik például a kecskenyájat, a környezetet stb. A megszépült környezetbe terveim
szerint a szomszéd településen (Zalabér) működő lovastanya is jelentős számú vásárlót
hozhat. Partnerségi megállapodás keretében a nyári időszakban heti rendszerességgel
érkeznek majd a tanyáról lovaskocsis, lovastúrázó csoportok vásárlási lehetőséggel
egybekötött sajtkóstolásra, állatsimogatásra.
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A beszerzett új eszközök segítségével nemcsak jobb minőségű terméket tudok majd
előállítani, hanem az energiatakarékos berendezések révén költséget is tudok megtakarítani.
Továbbá a modern eszközök segítségével rövidül az előállítási szakasz, amelynek
köszönhetően időt takarítok meg. A beruházás következtében tehát több időm jut új termékek
kikisérletezésére, a termékpaletta bővítésére, a hozzáadott érték növelésére.
A fejlesztés ugyan nem teremt új munkahelyet, de hosszútávon hozzájárul a saját
foglalkoztatásomhoz, ezáltal a megélhetésemhez.
A termékeim előállításához kapcsolódó szabályozásoknak és jogszabályoknak mindenkor
maximálisan megfeleltem. A tervezett fejlesztések összhangban vannak a vonatkozó higiéniai
és egyéb előírásokkal.

7.HVS-hez való illeszkedés indoklása (hivatkozási pontok megjelölése a HVS céljai
alapján megfogalmazott LEADER kritériumokhoz) (max. 1000 karakter):
1. Terület alapú megközelítés
A projekt a stratégiában támogatott célra, azaz helyi termék (kecsketejből készült termékek)
előállításának és értékesítésének fejlesztésére irányul. A térségben hagyománya van a
kecsketartásnak és településünk (Dötk) adottságai is kitűnőek erre a célra. A település jövője
szempontjából is fontos cél, hogy a helyben megélhetést és feldolgozott élelmiszert nyújtó
vállalkozások hosszú távon fennmaradjanak, fejlődjenek.
A szomszéd településen (Zalabér) található lovastanya együttműködő partnerként vállalja,
hogy segíti a fenntartható működtetést azzal, hogy rendszeresen hoz lovas és lovaskocsis
csoportokat vásárlási lehetőséggel egybekötött sajtkóstolásra megújult üzemembe.
2. Alulról építkező megközelítés
A tervezett projekt a stratégiában meghatározott gazdasági igénynek (helyi termékek helyi
fogyasztásban, idegenforgalomban betöltött szerepének erősítése) felel meg.
A fejlesztés megvalósulása esetén vállalom, hogy legalább 2 alkalommal bemutatom
kecsketejből készült termékeimet HACS térségi rendezvényeken. Ezentúl vállalom, hogy a
pályázat sikere esetén részt veszek a HACS térségi helyi termék előállítóinak
együttműködését erősítő és kompetenciáit fejlesztő programokon.
3. Innováció
A fejlesztésnek köszönhetően a vállalkozásom új piacot célozhat meg, hiszen eddig a háznál
történő színvonalas értékesítés feltételei nem voltak adottak. Termékeim vásárlása egyben
érdekes családi programot is fog jelenteni, hiszen a kóstoló helyiség mellett a vásárlók például
megtekinthetik a legelésző kecskenyájat is. A fejlesztésnek köszönhetően számítok tehát arra,
hogy az eddigi célcsoportok mellett a térségbe látogató turisták és környékbeli családosok is
bővítik termékeim felvevőpiacát.
Továbbá a modern eszközöknek köszönhetően lerövidülő termék előállítási időtartam miatt
több időm jut majd új termékek kikisérletezésére, a termékpaletta szélesítésére.
4. Integrált és ágazatközi fellépések
A projekt hozzájárul a térség gazdasági fejlődéséhez azáltal, hogy a helyi stratégiában
megfogalmazott gazdasági igényt elégít ki. A kecsketejből készült színvonalas termékek
előállításának, piacra jutásának fejlesztése javítja vállalkozásom jövedelmezőségét, bővíti a
térségi turisztikai kínálatot.
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8.Adatvédelmi záradék:
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Helyi Bíráló Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja meg a projekt
javaslatom tartalmát.
X igen

Képviselő neve:

Kis Virág

Aláírás: ........................................
p.h

Dátum:

2011. szeptember 6.

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.
törvény 6. és 7. §-on alapul.
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