4/4. oldal
Melléklet a 23/2007. (XII.12.) számú ÚMVP IH közleményhez
*Kérjük, hogy a dőlt betűvel szereplő útmutató szövegrészeket az elkészített Üzleti Tervben ne szerepeltesse, ne ismételje meg!
Üzleti terv*



Ügyfél neve 

Ügyfél-regisztrációs szám

Jogcímkód


I. Vezetői összefoglaló


I.1. Telepíteni tervezett ültetvények

Kultúra megnevezése

Kultúra területe (ha)
Termőre fordulás éve
Elvárt termésprodukció összesen (t/ha)












I.2. Vezetői összefoglaló
Kérjük röviden foglalja össze a fejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb információkat, indokokat, ennek során térjen ki a következőkre:
a fejlesztés indokai;
milyen hatást, bevétel növekedést vár el a fejlesztés megvalósításától;
az ültetvény létesítése hogyan segíti elő a vállalkozás versenyképességének javítását;

Javasoljuk ennek a pontnak az üzleti terv végén történő kitöltését.





II. Ügyfél bemutatása
Kérjük, röviden mutassa be vállalkozását, meglévő tevékenységét, jövőbeni terveit

Javasoljuk térjen ki az alábbi részekre:
tulajdonban, tartós használatban álló földterületek;
biomassza saját felhasználása esetén:
előállítani tervezett éves hőenergia mennyisége;
a biomassza felhasználásához alkalmazott eljárások, technológiai eszközök;
humán erőforrás, a területtel foglalkozó munkatársak végzettsége, tapasztalata, ismeretei;
tervezi-e tanácsadó igénybevételét/bevonását.




III. Fejlesztés bemutatása

III.1. Telepítés

Kérjük röviden ismertesse:

a telepítés folyamatát, különös tekintettel a talaj- és termőhely előkészítésére;
a szaporítóanyagot milyen forrásból tervezi beszerezni, a tárolását hogyan biztosítja;





III.2. Ápolás, fenntartás

Kérjük ismertesse, hogy az ültetvény ápolása, fenntartása milyen mezőgazdasági munkák elvégzését igényli, azokat milyen eszközökkel tervezi megvalósítani. Kérjük röviden mutassa be a legelterjedtebb kórokozókat, kártevőket és a védekezés módszereit.









III.3. Betakarítás

Kérjük röviden ismertesse a betakarítás folyamatát, logisztikai tervét. Ennek során kérjük térjen ki az alábbiakra:

a betakarításra előre láthatóan mely hónapokban kerül sor;
milyen eszközökkel tervezi a betakarítás megvalósítását;
a produktumot milyen eszközökkel tervezi elszállítani, értékesítésig/felhasználásig hol és milyen módon tervezi tárolni;
	a betakarítás munkaerő-igényét hogyan tervezi biztosítani.











IV. Marketing terv

Kérjük, röviden ismertesse az ültetvénnyel kapcsolatos legfontosabb értékesítési csatornákat, a beszállítói láncot.





V. Környezeti hatások


Kérjük röviden mutassa be a tervezett ültetvények környezeti hatásait. Különös tekintettel:

a térség biodiverzitására gyakorolt hatások;
tájszerkezettel történő összhang;
energiaültetvények esetén:
az ültetvény terjeszkedését milyen intézkedésekkel tervezi megakadályozni;
milyen mennyiségű kemikáliát (műtrágyát, növényvédőszert) tervez kijuttatni és azok dózisa milyen arányban áll az élelmiszernövények esetében felhasználtakhoz;
ha a talajszerkezetre gyakorolt hatás pozitív, illetve szennyvíz, hígtrágya szikkasztását tervezi, akkor kérjük mutassa be annak környezeti hatásait, különösen nitrogénterhelés, illetve talajszerkezeti hatás vonatkozásában;
becsült energiamérleg (termesztéshez felhasznált fosszilis illetve, biomassza felhasználása során előállított energia mennyisége).





VI. Finanszírozás

Kérjük, röviden mutassa be a fejlesztés megvalósítása (termőre fordulásáig) tervezett finanszírozását:

fejlesztés forrásösszetétele (saját erő, támogatás, hitel, egyéb pénzügyi eszközök);
hitel esetében azt milyen kondíciókkal tervezi igénybe venni, rendelkezik-e már hitelígérvénnyel;
saját erő esetén a források rendelkezésre állnak-e, vagy pótlólagos forrásokkal tervezik biztosítani (tőkeemelés, alárendelt kölcsöntőke stb.);
	tervezi-e egyéb pénzügyi konstrukciók igénybe vételét (faktor, likviditási hitel stb.).





VII. Kommunikáció, társadalmi felelősségvállalás

Kérjük röviden mutassa be, hogy a megvalósított fejlesztésről hogyan, milyen ütemezésben tájékoztatná a nyilvánosságot.













Kérjük röviden ismertesse, hogy vállalkozása milyen területeken aktív társadalmi/közösségi szerepvállalásban, illetve a vállalkozás szociális felelősségi elveit. Kérjük térjen ki arra is, hogy a telepítés/ápolás, betakarítás során tervez-e időszakos foglalkoztatást, ha igen akkor hány főt.













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!

