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Beszámoló

Projekt címe: Bo-Ni Vendégház korszerűsítése

2019 tavaszán vendégházunk a VP 6- L9,2.1,-5 -3 - 17 Gazdaságfejlesáés a Vidók Minósége jegyében c. helyi
felhívás ttámogatásával telj es belső felújításra került.

Pályazailnktulnyomórésrteszkőzbeszerzésre épült, melynek keretében a vendégszobákhoz klímaberendezés,
ágy, éjjeli szekrény, asztal, TV, fiirdőszobu szekrény, konyhabútor és a közös helységben mikró, vízforra\ő,
a háttérmunkához mosógép és szántőgép keriilt beszerzésre, melynek eredményeképp a nyrári hónapokban a
vendégek komfortérzete j elentősen megnövekedett.
Ami a marketing tevékenységet illeti, a térség látnivalóit és a minősített védjegyes termelőit bemutató
szóróanyag készült, továbbá a weblap fejlesztése a következőképp valósult meg: beépítésre került egy
biáonsági rendszer, valamint egy statisztikai modul, a honlapon megielenítésre keriilt a Vidék Minősége
védjegy logója, az együttműködő parürerek elérhetősége, vala:nint a projekttábIa apelyáuat rövid leírasával.
Kötelező ájékoztatás és nyilvánosság biztosíüísa is megvalósult.

A projekt során atámogatási kérelemhez benyújtott árajánlatok alapján 2018 és 2019 jűiusa között kerültek
beszerzésre a fent említett eszközök. A vendéghéa korszerúsítése 2019. április l-én a klímaberendezés
üzembehelyezésének napjával keriilt befejezésre. A gyári számmal rendelkező berendezési táígyak külön, a
további eszközök egyben a vendégháa korszerűsítése néven kertiltek iizembehelyezésre. A szállítók
biztosítottak részemre a megfelelőségi nyilatkozatokat,jótallasi jegyeket.

A beruházás áItal a meglévő vendégház fejlesztése valósult meg a vendégéjszakak megtartása érdekében,
különös tekintettel a nyári hónapokra. A beszeruett esá<özöknél nagy hangsúlyt fektettiink az
energiatakarékosságra is.

Apalyazattervezésénél törekedtiink a kömyezeti fenntarthatóságnak is eleget tenni. Így atargyi beszerzések
során kizárőIag energiatakarékos, A és A+-os eszközöket vásiároltunk.
Az esélyegyenlőség jegyében továbbra is gyermekvendégeink rendelkezésére á11 a pincében kialakított
gyereksarok, valamint aszabadtéi játszőtét. A kicsik és nagyok kikapcsolódását pedig a teraszon elhelyezett
játékok szolgáljak.

Az együttműködési megállapodásban foglaltak alapjrán a Dulicz Borászat, a Pánácz Méhészet, valamint a
Fertődi szörp Bt, mint védjegyes termelők termékeit népszenísítjiik a vendéghrázunkban elhelyezett bemutató
polcon és a pályázat keretében elkészített katalógusunkban.

A felújítást követően vendéghazunk elnyerte az Alpokalja Fertő-taj Vidékfejlesáési Egyesület Vidék
Minósége nevet viselő ltálőzatitagságát, mint minősített turisáikai szílláshely.

Összességében megállapítható, hogy a projekt sikeresen megvalósult, a tewezett feladatok teljesítésre
kerültek.
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