Vállalkozásfejlesztési projekt adatlap
I. Általános cégadatok
Cégnév:

Adószám (PIB):

Székhely adatok:
•
•
•
•

Település:

Utcanév/közterület:
Házszám:

Telephely:

Tevékenység (TEÁOR) szám:
U� gyvezető(k) nevei:

* Amennyiben több ügyvezetője van a cégnek, kérjük, sorszámmal különböztesse meg
azokat!

Tulajdonosok nevei, állampolgársága/i:

Kapcsolat
Kapcsolattartó:
e-mail:
Telefon:

+381

Web:

http://

II. Múlt, jelen, jövő
Miért fogott vállalkozásba?
* Mikor alapította vállalkozását? Mi volt a kezdeti motiváció? Milyen nehézségekkel szembesült? Milyen sikereket ért el?

Merre tart, mi a cél?
*Foglalja össze vállalkozása rövid- illetve hosszútávú céljait, elképzeléseit!

III. Projekt összefoglaló
Fejlesztési terület:

Ipari innovációs fejlesztés

*Kérjük, a felsoroltak közül egyet válasszon!

Mezőgazdaság, feldolgozó ipar
Turisztikai fejlesztés

A projekt tárgya:
*Kérjük, egy mondatban foglalja össze a projekt lényegét!

A projekt rövid leírása:
*Kérjük, néhány mondatban fogalmazza meg fejlesztési elképzelését!

A projekt rövid indoklása:
* Kérjük, néhány mondatban összegezze, miért van szüksége erre a
fejlesztésre!

Szolgáltatás

A projekt várható eredményei:

a. A terjeszkedés
igényel;

fő munkaerő felvételt
%

b. Árbevétel növekedés:
c. Export növekedés:

%
%

d. Termelési volumen növekedése:
e. egyéb:
RSD

A projekt becsült összköltsége:
A projekt tervezett finianszírozási
struktúrája:
önrész

RSD

hitel

RSD

pályázat

RSD

lízing

RSD

egyéb

RSD

A projekt pénzügyi szerkezete:
eszközbeszerzés

RSD

építkezési beruházás

RSD

egyéb:

RSD

IV. Érdekeltség
Van-e a tulajdonos(ok)nak és/vagy a fenti vállalkozásnak más vállalkozásban tulajdonjoga?
*Amennyiben több vállalkozásban van érdekeltsége, kérjük, sorszámmal különböztesse meg azokat

Cégnév:
Tulajdoni hányad (%):
Tulajdonos(ok):

V. Földrajzi orientáció
A vállalkozás az alábbi térség(ek)ben végez tevékenységet:
Kistérség, megye, régió, országrész, ország

A jövőben az alábbi térség(ek) felé érdemes nyitni:

A lehetséges fejlesztés/terjeszkedés várható időpontja:

VI. Emberi erőforrások
A foglalkoztatottak jelenlegi száma:

fő.

Az elmúlt években a foglalkoztatottak száma:

* Kérjük, fejtse ki!

csökkent

növekedett
stagnált

Az alábbi feladatköröket látják el a mindennapi működés során:

Foglalkoztatottak száma

A munkavállalók képzettségi szintje:
fő alapfokú

fő középfokú
fő felsőfokú

Feladatkör

VII. Gazdasági adatok
Pénzügyi mutatók

2017

2018

2019 (tervezett)

nettó árbevétel
befektetett eszközök
személyi jellegű ráfordítások
eredménytartalék
mérleg szerinti eredmény
átlagos statisztikai munkáslétszám
* Az értékeket RSD-ben adja meg!

Rendelkezésre álló:
A CÉG RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ
alapeszközök
IT szoftver

ÉRTÉK (RSD)

RSD
RSD

IT hardver

RSD

ingatlan

RSD

egyéb

RSD

Partnerek, kapcsolatok
☐ Van együttműködés külső vállalkozókkal, partnerekkel.

Kategória

Kiemelt vevő(k)

Beszállító(k)

Forgalmazó(k)

Bérgyártó(k)

Egyéb partnerek

Név

Fő tevékenység

VIII. A projekt részletes bemutatása

1.

Technológia-fejlesztési tervek

Tervezett fejlesztések, amelyek elősegítik a vállalkozás gazdasági helyzetének fejlődését:
eszközbeszerzés
irodai eszközök beszerzése
termelésben vagy szolgáltatásnyújtásban résztvevő munkagépek beszerzése

Az eszközbeszerzés tételes leírása, tervezett ideje:

* Tételenként írja le az egyes eszközök gyártóját, típusát, rendeltetését, származási országát, illetve, hogy mikor tervezi az eszközöket megvásárolni!

Az eszközbeszerzés várható összköltsége:
RSD

2.

Infrastrukturális beruházás

A terjeszkedés igényel-e telephely-vásárlást:

igen

A fejelsztés részét képezi:
ingatlan építés

korszerűsı́tés
átalakítás

bővı́tés

Rendelkezik-e a megfelelő épı́tési
tervdokumentációval

nem

- száma:

engedéllyel - dokumentum száma:

A beruházás tervezett ideje és szerepe:

A beruházás várható összköltsége:

RSD

IX. Pénzügyi tervezés
Pénzügyi mutató

2019

2020

2021

nettó árbevétel*
befektetett eszközök*
személyi jellegű ráfordítások*
eredménytartalék*
mérleg szerinti eredmény*
átlagos statisztikai munkáslétszám
* Az értékeket RSD-ben adja meg!

Várható:

árbevétel-növekedés,

árbevétel-csökkenés a következő években:*

* Indokolja meg a pénzügyi változók okát, hatását!

Költségoptimalizálás:
☐ A vállalkozás igénybe veszi adószakértő vagy jogász tanácsadását.
☐ Van állandó adóügyi, jogi tanácsadás a cégnél.
☐ A vállalkozás igénybe vesz flottakedvezményt.
☐ A vállalkozás rendelkezik bérelt ingatlannal.
☐ A vállalkozás foglalkoztat hátrányos helyzetűeket.
☐ A vállalkozás foglalkoztat friss diplomásokat.
☐ Alkalmazott energiatakarékos megoldások.

☐ Tervezett ingatlanvásárlás/épı́tés bérlés kiváltására.

☐ Egyéb:

X. A vállalkozás pályázati tapasztalatai:
Támogató

A pályázat tárgya

A támogatás összege
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD

A 2019-2022 időszakban tervezett pályázatok/támogatások:
Hol szeretne pályázni?

A pályázat tárgya

A támogatás összege
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD

A pályázó bankhitel felhasználásához kötődő tapasztalatai
A pályázó használt hitelt:

finanszírozás megkönnyítése érdekében
a fejlesztésekhez vagy a cég általános működéséhez

Milyen rendszerességgel, mekkora összegű hitelekhez jutott a vállalkozás?

Vélemény/észrevétel:

