
Záró beszámoló megvalósult fejlesztésről 

  

 

1) Kérjük, ismertesse tényszerűen a támogatással megvalósult fejlesztést: 
 

Helyi felhívás címe: Az Alpokalja-Fertő táj kerékpáros és 
aktív turizmusát erősítő KOMPLEX 

kezdeményezések támogatása 

A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-5-2.2.-17 

Projekt címe: Soproni Borvidék újratöltve – komplex 
borturisztikai program megvalósítása 

Kedvezményezettre vonatkozó adatok: 

Kedvezményezett  neve Soproni Borút Egyesület 

címe 9400 Sopron, Ady Endre út 31. 

MVH regisztrációs 
száma 

1004332628 

képviselőjének neve Molnár Tibor 

telefonszáma 0620/911-2364 

Projektre vonatkozó adatok: 

A projekt  

 

megvalósításának 

helye 

Fertőrákos  

címe Patak sor 26. 

teljes 
költségvetésének 

összege 

 
11 972 349 Ft 

támogatás összege  9 999 988 Ft 

A beszámoló tárgyát képező időszak  2019.03.04-tól 2022.06.23-ig 

Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (1. mérföldkő) 

Kifizetési kérelem 

benyújtásának dátuma 

2020.11.20. elszámolni kívánt 

nettó kiadás 
összege 

2 406 652 Ft 

kalkulált támogatás 
összege 

2 045 652 Ft 

Jóváhagyott és kifizetett támogatás: 2020.12.17. 
2 023 515 Ft 

 

Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (2. mérföldkő) 

Kifizetési kérelem 
benyújtásának dátuma 

2021.09.21. elszámolni kívánt 
nettó kiadás 

összege 

2 626 250 Ft 

kalkulált támogatás 

összege 

2 232 312 Ft 

Jóváhagyott és kifizetett támogatás: 2022.03.24. 

2 122 925 Ft 

 

Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (3. mérföldkő) 

Kifizetési kérelem 
benyújtásának dátuma 

2022.06.24. elszámolni kívánt 
nettó kiadás 
összege 

5 897 181 Ft 

kalkulált támogatás 
összege 

5 012 604 Ft 
 

Jóváhagyott és kifizetett támogatás: az elszámolás még 



Záró beszámoló megvalósult fejlesztésről 

  

nem került 

jóváhagyásra, 
kifizetésre 

 

Projekt pénzügyi elszámolására vonatkozó adatok (4. mérföldkő) 

Kifizetési kérelem 
benyújtásának dátuma 

nem releváns elszámolni kívánt 
nettó kiadás 

összege 

nem releváns 

kalkulált támogatás 

összege 

nem releváns 

Jóváhagyott és kifizetett támogatás: nem releváns 

 
 

2) Kérjük, ismertesse (minimum 3000 és maximum 6000 karakter 
terjedelemben) a támogatással megvalósult fejlesztés során végzett 
tevékenységeket és a fejlesztés eredményét. Beszámolója során térjen 
ki a tartalmi értékelési szempontok közül az Ön esetében releváns 

vállalásokra is. Kérjük, a záró beszámoló mellékleteként minimum 3 
darab fotó csatolását. 
Fő célunk, hogy öregbítsük a térség hírnevét a jellegadó terméken, az itt termelt boron keresztül. 

A harmadik és egyben záró mérföldkőben valósult meg a szakmai tanulmányút Toscanaba. Az első 

nap busszal indultunk Bolognába, ahol egy rövid városnézés után elfoglaltuk a szállásunkat. A 

második nap Montepulcianoba utaztunk, itt három borászatot kerestünk fel. A harmadik nap 

folyamán Cortona környékét ismertük meg, a borászatokon kívül a történelmi belvárost is 

megtekintettük. A negyedik napon is lehetőségünk nyílt két borászat meglátogatására, majd 

városnézés után visszatértünk a szálláshelyre, vacsorázni. Az utolsó, ötödik napon elindultunk hazat. 

Út közben tettünk egy megállót Ferrarában. 

Lebonyolítottuk a borest rendezvényt, megvalósult az 5 db Soproni Borvidék roll-up (100x200 cm, 

egyoldalas, hordtáskával), valamint 300 db logózott poncichter kötény (egy színnel hímzéssel 

logózott, kék színű, zseb nélküli, hosszú fazonú kötény) grafikai tervezése, kivitelezése. 

Elvégzésre kerültek a projektmenedzsmenti feladatok, továbbá megvalósult a kötelező tájékoztatás 

és nyilvánosság biztosítása. 

A projektnek köszönhetően a Soproni Borvidék borturisztikai felkészültsége javult, továbbá elősegíti 

a helyi közösségfejlesztést, kooperációt a szférák között. 

 
 

 
Kelt: Sopron, 2022. augusztus 11.  
 

 
 

 
……....…………………. 

            cégszerű aláírás 


