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Üzleti terv
A projektre beadott pályá
lyázat fontos és
nélkü
lkülözhetetlen ré
része a projektet bemutató
bemutató –
annak szakmai, üzleti, stb. indokoltsá
indokoltságát
szö
szövegesen, illetve szü
szüksé
kség szerint szá
számokkal is
alá
alátámasztó
masztó - üzleti terv.
Röviden, de kellő
kellő részletessé
szletességgel kell bemutatnia a
támogatá
mogatásbó
sból megvaló
megvalósuló
suló fejleszté
fejlesztést, annak üzleti
megvaló
megvalósítható
thatóságát, hiszen a szakmai érté
rtékelé
kelést
végző
gző szemé
személyek és bizottsá
bizottságok ez alapjá
alapján tudjá
tudják
érté
rtékelni - támogatni, vagy éppen nem tá
támogatni az adott projektet. Javasolt mé
méret: max.
max. 20 oldal
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Mi az üzleti terv?
Az üzleti terv a vá
vállalkozá
llalkozás cé
céljainak
megfogalmazá
megfogalmazása, a cselekvé
cselekvési lehető
lehetőségek
szisztematikus felderí
í
t
é
se,
é
s
vé
é
g
felder
v ül a cé
célok és
lehető
lehetőségek kompromisszumá
kompromisszumán alapuló
alapuló
cselekvé
cselekvési (akció
(akció) terv elké
elkészí
szítése.
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Mié
Miért fontos az üzleti terv a vá
vállalkozá
llalkozás
és egyé
egyéb piaci szereplő
szereplők szá
számára?
• egyegy-egy ötlet megvaló
megvalósítható
thatóságának vizsgá
vizsgálatá
latára
• jelenlegi vagy potenciá
potenciális tulajdonosok meggyő
meggyőzésére
• hitelező
hitelezőknek, banknak kü
külső
lső finanszí
finanszírozá
rozás cé
céljá
ljából
• a kereskedelmi partnerek tá
tájékoztatá
koztatására
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Ha pá
pályá
lyázunk – megvaló
megvalósítási tanulmá
tanulmány
A megvaló
megvalósítható
thatósági tanulmá
tanulmány elké
elkészí
szítésének cé
célja
• az elvé
elvégzett elemzé
elemzések alapjá
alapján - relevá
releváns informá
információ
ciót nyú
nyújt a
pályá
lyázóknak a projektö
projektötlet megalapozottsá
megalapozottságáról, a finanszí
finanszírozá
rozás és
a megvaló
megvalósítható
thatóság elemeirő
elemeiről, a projektmegvaló
projektmegvalósítás sorá
során
felmerü
felmerülő kocká
kockázatokró
zatokról,
•a megalapozott dö
dönté
ntéshozatal érdeké
rdekében - informá
információ
ciót hordoz az
érté
rtékelő
kelők szá
számára a projektö
projektötlet szakmai érté
rtékelé
keléséhez.
A megvaló
megvalósítható
thatósági tanulmá
tanulmány elké
elkészí
szítésekor a pá
pályá
lyázóknak
lehető
lehetőségünk van a projektö
projektötletü
tletük ré
részletes átgondolá
tgondolására, a
kocká
kockázatok elemzé
elemzésére, ezá
ezáltal biztosí
biztosítható
tható a kivá
kiválasztott
projektek megalapozottsá
megalapozottsága és megvaló
megvalósítható
thatósága.
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Mit kell tenni az üzleti terv
elké
elkészí
szítése elő
előtt?
• A misszió
misszió pár mondatban leí
leírja a vá
vállalkozá
llalkozást,
pozí
pozícioná
cionálja a vá
vállalkozá
llalkozást a piacon,
meghatá
meghatározza a vá
vállalkozá
llalkozás legfő
legfőbb érté
rtékeit és
normá
normáit.
• A „Mié
Miért vagyunk?”
vagyunk?” kérdé
rdésre kell vá
választ adni.
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Mit kell tenni az üzleti terv
elké
elkészí
szítése elő
előtt?
• A straté
stratégiai cé
célkitű
lkitűzések megvaló
megvalósítása akció
akciók
és inté
intézkedé
zkedések sorozatá
sorozatából álló
lló straté
stratégia által
törté
rténik. Ehhez azonban ismerni kell a kü
külső
lső – a
vállalkozá
á
s
á
ltal
nem
vá
á
ltoztatható
ó
–
felté
é
teleket,
llalkoz
v ltoztathat
felt
adottsá
adottságokat (premisszá
(premisszákat).
• Ennek kereté
keretében a vá
vállalkozá
llalkozásnak fel kell
mérnie mű
ű
k
ö
d
é
s
é
nek
tá
m
társadalmi, technoló
technológiai,
gazdasá
gazdasági, szabá
szabályozá
lyozási és politikai kö
környezeté
rnyezetét.
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BCG má
mátrix
Növekedé
vekedés

Gyors
Lassú
Lassú

Kérdő
rdőjel
Döglö
glött
kutya
Alacsony

Sztá
Sztár
Fejő
Fejőstehé
stehén
Magas

Piaci ré
részará
szarány
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Porter modell
(Öt piaci erő
erő modellje)
Potenciális belépők

Ipari Verseny
SZÁLLÍTÓK

A vállalt versenytársai

VEVŐK

Helyettesítő termékek
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Az ÜZLETI TERV
szerkezete
2009.02.16.
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Fő szabá
szabályok
Pályá
lyázatonké
zatonként adnak ki útmutató
tmutatót!
AZ
ÚTMÚ
TARTALOMJEGYZÉ
TMÚTATÓ
TATÓ
TARTALOMJEGYZÉKE
KÖTELEZŐ
TELEZŐEN ALKALMAZANDÓ
ALKALMAZANDÓ!!!
Sorrend ugyan az, megfogalmazá
megfogalmazás szó
szó szerint!!!
Ügyeljü
gyeljünk a limitekre (oldalszá
(oldalszám, mellé
mellékletek, ..)
Kötelező
telező táblá
blázatok nem vá
változtatható
ltoztathatók és
beemelendő
beemelendők a tanulmá
tanulmányba.
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Az üzleti terv szerkezete
Összefoglaló
sszefoglaló (a teljes üzleti terv maximum 1,5 - 2
oldalas összefoglalá
sszefoglalása)
Ez tulajdonké
tulajdonképpen nem má
más mint a ké
kész üzleti terv
kivonatolt ré
része; tehá
tehát önálló
llóan is érté
rtékelhető
kelhető képet
kell, hogy nyú
nyújtson a pá
pályá
lyázatot benyú
benyújtó
jtóról,
tervezett
fejleszté
annak
vá
fejlesztéséről,
várható
rható
eredmé
eredményeirő
nyeiről, hatá
hatásairó
sairól.

A vé
végén ké
készí
szítjü
tjük, összeolló
sszeollózva a leí
leírtakbó
rtakból!
Ezt a ré
részt tö
többnyire elolvassá
elolvassák, figyeljü
figyeljük oda!!
2009.02.16.
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Vezető
Vezetői összefoglaló
sszefoglaló főbb pontjai
•
•
•
•
•

mi a megoldandó
megoldandó problé
probléma és indokoltsá
indokoltsága,
a projektjavaslat cé
célja,
az elé
elérni kí
kívánt eredmé
eredmények,
hatá
hatások,
lehetsé
lehetséges kocká
kockázatok.
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Az üzleti terv szerkezete
A projekt bemutatá
bemutatása (há
(háttere és indokoltsá
indokoltsága)
1. Helyzeté
Helyzetérté
rtékelé
kelés (a
(a fejleszté
fejlesztés elő
előtti helyzet)
helyzet)

•
•
•

Az adott fejlesztendő
fejlesztendő szakterü
szakterület problé
problémáinak, szü
szüksé
kségleteinek bemutatá
bemutatása.
Lényeges, hogy minden jelző
jelzőt (rossz, kevé
kevésbé
sbé, nem megfelelő
megfelelő, stb.) indokolni
szü
szüksé
kséges, és ha lehetsé
lehetséges adatokkal kell alá
alátámasztani.
Az érintett projekt fö
földrajzi, gazdasá
gazdasági és jogszabá
jogszabályi kö
környezeté
rnyezetének bemutatá
bemutatása
Közlekedé
zlekedési viszonyok bemutatá
bemutatása
A pályá
lyázó szervezet alapadatai;

• A tulajdonosok adatai;
• A pályá
köre, jelenlegi, illetve mú
múltbeli tevé
tevékenysé
kenységeinek
lyázó szervezet mű
működési kö
bemutatá
bemutatása;
• A működésének egyé
egyéb jellemző
jellemzői (mé
(méret, kapacitá
kapacitások, szolgá
szolgáltatá
ltatások, termé
termékek
), szemé
bemutatá
hátté
ttér, stb.);
bemutatása, irod(
irod(ák), telephely(ek
telephely(ek),
személyzet, szakmai há
• Szervezeti ké
kérdé
rdések (szervezeti struktú
struktúra, hatá
hatáskö
skörök, felelő
felelőssé
sség).
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Az üzleti terv szerkezete
1.2 Piacelemzé
Piacelemzés
- a piac behatá
behatárolá
rolása (szegmentá
(szegmentálás);
- a piaci helyzet (pozí
(pozíció
ció, referenciá
referenciák);
- a jelenlegi érté
rtékesí
kesítés bemutatá
bemutatása (forgalom,
érté
rtékesí
kesítési csatorná
csatornák);
- a versenytá
versenytársak elemzé
elemzése;
- trendek és kilá
kilátások (piaci elő
előrejelzé
rejelzés).
2009.02.16.
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Az üzleti terv szerkezete
2. A tervezett fejleszté
fejlesztés bemutatá
bemutatása
2.1 A tervezett fejleszté
fejlesztés leí
leírása
- A mű
műszaki paramé
paraméterek meghatá
meghatározá
rozása (a pá
pályá
lyázathoz
mellé
mellékelt gé
géplistá
plistának, illetve lé
létesí
tesítmé
tményjegyzé
nyjegyzéknek
megfelelő
megfelelően kü
külön ré
részletezve az építési és technoló
technológiai
jellegű
jellegű fejleszté
fejlesztéseket);
- a szü
szüksé
kséges szakemberek ké
képzettsé
pzettségi felté
feltétele, illetve a
megfelelő
megfelelő képzettsé
pzettségű munkaerő
munkaerő biztosí
biztosítása lehető
lehetőségének
ismerteté
ismertetése;
- a kö
költsé
ltségek, kiadá
kiadások vá
várható
rható alakulá
alakulása;
- a fejleszté
fejlesztés finanszí
finanszírozá
rozási forrá
forrásainak bemutatá
bemutatása (a meglé
meglévő
és szü
szüksé
kséges pé
pénzeszkö
nzeszközök).
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Az üzleti terv szerkezete
2.2. A tervezett szervezeti vá
változá
ltozások
bemutatá
bemutatása HR
• vezető
szemé
alkalmazottak
vezetők,
személyzet,
bemutatá
bemutatása (kité
(kitérve a fejleszté
fejlesztés és az
esetlegesen
vá
foglalkoztatá
vállalt
foglalkoztatás
összefü
sszefüggé
ggéseinek, a munkaerő
munkaerő forrá
forrásainak
bemutatá
bemutatására is);
• tulajdonosok bemutatá
bemutatása;
• hatá
hatáskö
skörök, felelő
felelőssé
sségek.
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Az üzleti terv szerkezete
3. A fejleszté
fejlesztés vá
várható
rható eredmé
eredményé
nyének bemutatá
bemutatása
3.1. Termelé
Termelési terv
A termelé
termelési (szolgá
(szolgáltatá
ltatási) folyamat bemutatá
bemutatása,
leí
leírása;
a mű
működési kö
költsé
ltségek alakulá
alakulásának bemutatá
bemutatása.
3.2. Marketing terv
Eladá
Eladás ösztö
sztönzé
nzés (reklá
(reklám, propaganda);
érté
rtékesí
kesítés elő
előrejelzé
rejelzése (a vá
várható
rható forgalom);
az árak meghatá
meghatározá
rozása.
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A kocká
kockázat kezelé
kezelése
Kockázat-azonosítás

Kockázatértékelés
Kockázatra való reagálás

Kockázatenyhítés
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….. ÉS MOST
TARTUNK EGY KIS SZÜ
SZÜNETET!
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