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Melléklet a 17/2008. (III. 28.) számú ÚMVP IH közleményhez
Üzleti terv

Ügyfél neve 

Ügyfél-regisztrációs szám

Jogcímkód



I. Vezetői összefoglaló
Kérjük, röviden (legfeljebb 1500 karakterben Felhívjuk figyelmét, hogy a megengedett karakterszám feletti részt nem áll módunkban figyelembe venni!) foglalja össze, milyen céllal kéri a támogatást, valamint hogy milyen hatása lesz a támogatás elnyerésével megvalósuló fejlesztésnek az Ön tevékenységére!

Válaszában térjen ki az alábbiakra:
Mi indokolja a tervezett fejlesztést?
Mutassa be, hogy a jogszabályban meghatározott célok/célterületek közül a támogatási összeget mely cél(ok) megvalósítása érdekében kívánja igényelni!
A tervezett fejlesztés(ek) megvalósulása hogyan fogja segíteni az Ön által kitűzött célok elérését?

Javasoljuk ennek a pontnak az üzleti terv végén történő kitöltését.
Válasz





















II. Ügyfél bemutatása
Kérjük, röviden (legfeljebb 800 karakterben Felhívjuk figyelmét, hogy a megengedett karakterszám feletti részt nem áll módunkban figyelembe venni!) mutassa be jelenlegi tevékenységét!

Válaszában térjen ki az alábbiakra:
a fejlesztéssel érintett földterület/mű bemutatása;
az elmúlt években megvalósított, a támogatás-igénylés szempontjából releváns fejlesztések bemutatása;
humán erőforrás, a szakterülettel foglalkozó munkatársak végzettsége, tapasztalata!
Válasz
















III. A fejlesztés bemutatása
III.1. A fejlesztés tartalma, a megvalósítás módja
Mutassa be részletesen (legfeljebb 2000 karakterben Felhívjuk figyelmét, hogy a megengedett karakterszám feletti részt nem áll módunkban figyelembe venni!) a tervezett fejlesztést! 

Válaszában térjen ki az alábbiakra:
pontosan mit szeretne a támogatási összegből megvalósítani;
milyen ütemezésben kívánja a beruházást megvalósítani;
mutassa be a tervezett fejlesztés megvalósításához, üzemeltetéséhez szükséges anyagi forrás összetételét (saját erő, támogatás, banki hitel aránya stb.);
mutassa be, hogy a megvalósításhoz, illetve az üzemeltetéshez milyen humán erőforrásra van szüksége (új munkaerő felvétele, képzés stb.)   
Válasz
































III.2. Kockázatkezelés
Mutassa be (legfeljebb 500 karakterben Felhívjuk figyelmét, hogy a megengedett karakterszám feletti részt nem áll módunkban figyelembe venni!), hogy milyen kockázatokkal, lehetséges kedvezőtlen hatásokkal számol az adott fejlesztés megvalósítása során!

Kérjük, írja le, hogyan kezeli a megadott kockázatokat!
Válasz







III.3. A fejlesztés várható hatásai
Kérjük, mutassa be (legfeljebb 800 karakterben*) a fejlesztés várható hatásait az Ön tevékenységére és a térség fejlődésére vonatkozóan!
Válasz














IV. Környezetvédelem
Kérjük röviden, (legfeljebb 800 karakterben Felhívjuk figyelmét, hogy a megengedett karakterszám feletti részt nem áll módunkban figyelembe venni!) mutassa be a tervezett fejlesztés környezetre gyakorolt hatásait!

Válaszában térjen ki az alábbiakra:
milyen környezetvédelmi szempontokat vett figyelembe a fejlesztés tervezése során;
milyen környezetvédelmi szempontokat kíván érvényesíteni a beruházás megvalósítása, működtetése során!
a Víz Keretirányelvben (2000/60/EC) megfogalmazott előírásoknak hogyan felel meg a beruházás.
Válasz














V. Kommunikáció 
Kérjük röviden, (legfeljebb 500 karakterben Felhívjuk figyelmét, hogy a megengedett karakterszám feletti részt nem áll módunkban figyelembe venni!) mutassa be, hogy a megvalósított fejlesztésről hogyan, milyen ütemezésben kívánja tájékoztatni a nyilvánosságot! 
Válasz










Kelt,




Cégszerű aláírás

















Felhívjuk a figyelmet, hogy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9.§ m) pontja alapján az Üzleti Terv hitelességét befolyásoló hiányosság (aláírás, bélyegző lenyomat stb.) esetén az Üzleti Terv elutasításra kerül!

