A lehetőségek adottak…

Ez év elején már sok tekintetben körvonalazódtak, hogy mely területek milyen támogatásra számíthatnak. Ebben
az évben is sok pályázati lehetőség van a mezőgazdaságok számára. Többek között támogatásokat lehet elnyerni
terület- és állatalapú jogcímeken. Kiemelt figyelmet kap az állattenyésztés, például az állattartó telepek korszerűsítésére is írtak ki pályázatokat.
Az MFB új hitelprogramokkal segíti az agrárterületen tevékenykedő vállalkozásokat,
ezzel is segítve a további beruházásokat. A
Béker-Váz Kft. az elmúlt években nagyon
sok olyan csarnokot épített, melyek pályázati pénzből valósultak meg. Tudjuk, hogy
a pályázati feltételeknek és előírásoknak
megfelelni sokszor nem egyszerű, de egy
épület sikeressége, hasznossága nem ezen
múlik. Sokkal inkább az épület használhatóságán, ezért sokéves tapasztalataink kamatoztatásával segítjük a beruházót; már
a tervezésnél. A személyes egyeztetésekre
továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy
a végén mindkét fél elégedett legyen a beruházás eredményével.
A megépítés előtt – a helyszíni szemle
során – felmérjük a terepviszonyokat, a
gazdaság életében már létező épületeket.
Megvizsgáljuk, milyen funkciót töltene
be az épület, és a gazdaság életében az
hogyan kapcsolódna a többi épülethez. A
személyes találkozás alkalmával ötleteket
adunk, hogyan lehetne a gazdaság életé-

ben a legköltséghatékonyabb az épület.
Korábbi munkáinkból merítve segítünk
hová, milyen nyílászárókat célszerű elhelyezni. Átbeszéljük az épületben elhelyezni kívánt technológiákat, figyelembe
vesszük azok működését, szükséges-e
valamilyen további szellőztetés beépítése. A csarnok építése során a pályázati követelményeket folyamatosan szem
előtt tartjuk, és közben eleget teszünk az
előírt adatszolgáltatásoknak is. Felhívjuk
a figyelmet a beruházó kötelezettségeire,
segítünk az építési napló megnyitásában,
követelményeiben, vezetésében.
Az építkezés során többször kezdeményezünk helyszíni szemléket a beruházóval,
hogy közösen beszéljük át van-e valamilyen kérés, ami felmerült még esetleg,
hiszen sokszor a vizualizálódott méreteknél tudjuk átlátni valójában a tereket,
ekkor születhetnek még ötletek, például
le szeretne zárni egy kis területet, mert
szükség lenne a cégnek irodahelyiségre.
Irányt mutatunk arra vonatkozóan, hogy

mi a következő ütem, hogyan folytatódik az építkezés. A pályázatoknak való
megfelelésben az épület megépítése után
is segítségére vagyunk partnereinknek.
Tartjuk beruházóinkkal a kapcsolatot a
pályázat végleges lezárásáig. A feltételek
teljesüléséhez még szükséges dokumentációkat, adatokat rendelkezésükre bocsátjuk. A banki hitelek esetében is előfordul, hogy a későbbiekben, a folyósításkor kérnek még egyéb nyilatkozatokat,
ezekben is mindig partnerek vagyunk, hiszen továbbra is: Nálunk közös A-CÉL!
Egyes beruházókat pont ezek a követelmény és adatszolgáltatási kötelezettségek
riaszthatnak el. Amennyiben minket választ
mi segítünk Önnek, miközben vezényeljük
és összehangoljuk az építkezési ütemeket.
Éljünk együtt a lehetőségekkel…
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