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5. számú melléklet 

Kitöltési útmutató 

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének 

Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése című 

pályázati felhívásához 

Üzleti terv 

3. felhívás 

A felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.- 47-3-17 
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Bevezető 

A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a támogatási kérelmet benyújtó 

ügyfél számára az Üzleti terv kérdéseinek értelmezéséhez, az adatlap kitöltéséhez. 

Mindenekelőtt kérjük, hogy az adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, 

könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra! 

A pályázatban megadott információk alapul szolgálnak a pályázat elbírálásánál, segítik a 

projektmegvalósítás nyomon követhetőségét, ellenőrzését. 

Az Üzleti terv egyes kérdéseihez kapcsolódóan csatolandó dokumentumokat elektronikus 

úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez! 

 

Üzleti terv fejezeteinek értékelése Maximálisan elérhető 

pontszám 

I. Vállalkozás bemutatása 15 pont 

II. Fejlesztés bemutatása 30 pont 

Összesen: 45 pont 
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I. Vállalkozás bemutatása 

1. Mutassa be, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor vagy azt megelőzően 

folytatott-e turisztikai tevékenységet! 

Ismertesse, hogy milyen turisztikával kapcsolatos tevékenységet folytat a támogatási 

kérelem benyújtásakor és ezt mióta folytatja! Mutassa be, hogy ezt a tevékenységét a 

vállalkozás vezetőjeként, vagy alkalmazottjaként végzi! Amennyiben korábban nem 

végzett turisztikai tevékenységet sem vállalkozás vezetőjeként, sem alkalmazottjaként 

kérjük mutassa be, hogy mi indokolja a turisztikai tevékenység elindítását! Röviden írja le 

milyen igényeket/elvárásokat közvetítenek Ön felé a vevői/leendő vevői a vállalkozásával, 

illetve a szolgáltatásaival kapcsolatban! Melyek azok az előnyök, amelyeket a vevők 

értékelnek, és ami miatt az Ön szolgáltatása mellett döntenek? Mutassa be a vevőkörét! A 

válaszadásra 2000 karakter áll a rendelkezésére! Válaszát számszerű adatokkal támassza 

alá! 

2. Mutassa be, hogy a turisztikai tevékenység szempontjából milyen jövőbeli 

lehetőségek mutatkoznak a piacon, illetve milyen veszélyekkel számol! 

Részletesen ismertesse a turisztikai tevékenység szempontjából milyen jövőbeli 

lehetőségek mutatkoznak a piacon, illetve milyen veszélyekkel számol! A válaszadásra 

1000 karakter áll a rendelkezésére! Válaszát számszerű adatokkal támassza alá! 

II. Fejlesztés bemutatása 

1. Mutassa be, hogy mi a fejlesztés tárgya, a fejlesztés által mi valósul meg? 

Röviden fogalmazza meg a fejlesztés célját! Indokolja azt, hogy mi teszi szükségessé a 

fejlesztést! Ismertesse röviden a beruházás keretében megvalósuló épületek és/vagy 

építmények funkcióját, műszaki paramétereit, a beszerzésre kerülő gépek és berendezések 

funkcióját és típusát. Ismertesse a projekt megvalósítás folyamatát, a megvalósítás 

lépéseit. Külön is emelje ki, ha a tervezett fejlesztés bármilyen szempontból újdonságot 

jelent, s ezt indokolja! Az indokok megadásánál gondoljon például a következőkre is: a 

meglévő turisztikai tevékenység bővítése/diverzifikálása a felmerülő igények szerint, 

eddig a megvalósítás helyén el nem érhető turisztikai szolgáltatás(ok) létrehozása, stb.! A 

válaszadásra 3500 karakter áll a rendelkezésére! Válaszát számszerű adatokkal támassza 

alá! 

 



                                                                 
  
    
   

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete 
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. Tel: 35/544-007 

 

                                                                           
                                                                                                

2. A tervei szerint a fejlesztés milyen pozitív hatásokat fog gyakorolni a turisztikai 

tevékenységére? (Gondoljon az alábbiakra: versenyképesség, jövedelmezőség, 

eredményesség, foglalkoztatás, költséghatékonyság, stb.) 

Mutassa be a projekt megvalósításának várható pozitív hatását! Amennyiben több pozitív 

hatás várható mindet mutassa be. A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére! 

Válaszát számszerű adatokkal támassza alá! 

3. Milyen fejlesztéssel kapcsolatos kockázatokkal számol, milyen módon igyekszik 

ezeket kezelni, illetve mit tesz ezeknek a csökkentése érdekében? 

Mutassa be a fejlesztés megvalósulásakor, valamint a későbbi működése során felbukkanó 

kockázatait és ismertesse az azok csökkentésének érdekében tett elképzeléseit! Kérjük 

több lehetséges kockázatot vegyen számításba és mutasson be.  Amennyiben nem számol 

kockázatokkal a fejlesztés megvalósítása során, kérjük, röviden indokolja meg, hogy miért 

nem valószínűsíti kockázat(ok) felmerülését! Kérjük ebben az esetben is több kockázati 

szempont kizárását indokolja meg! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére! 

4. Mutassa be, hogy milyen innovatív megoldásokat tervez megvalósítani a fejlesztés 

során! 

Mutassa be, hogy a fejlesztés keretein belül beszerzésre kerülő gépek, berendezések, 

megvalósuló építmények miben jelentenek innovatív megoldást a vállalkozás 

termelésében, előrelépésében! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére! 

5. Kérjük, mutassa be, hogy a megvalósítási helyként feltüntetett településen, vagy 

annak közelében milyen turisztikai attrakciók érhetőek el, és ezek hogyan 

illeszkednek a fejlesztendő tevékenységhez! 

Adja meg, hogy a fejlesztéssel érintett megvalósítási hely környezetében milyen 

turisztikai attrakciók (pl.: hely, terület, kulturális vagy történelmi emlék, intézmény, 

természeti érték, műemlék, épület, műtárgy, közlekedési eszköz, fesztivál vagy esemény, 

amelyet rendszeresen turisták látogatnak) találhatóak! Adja meg, hogy a tervezett 

fejlesztés hogyan illeszkedik ezekhez! Mutassa be, hogy együttműködik-e a 

szolgáltatókkal és kérjük, amennyiben releváns, csatolja a felsorolt turisztikai 

szolgáltatókkal kötött együttműködési megállapodásait! 

 

 


