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1. DESCRIPCIÓ DE LA IDEA EMPRENEDORA
a. Definició de las característiques generals del projecte a posar en marxa:


La activitat a desenvolupar serà (descripció del producte o servei):



El mercat objectiu i/o clients al que es va a dirigir és el següent:
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2. OBJECTIUS.


Objectius plantejats:

3. UBICACIÓ DE L’EMPRESA.


Municipi o zona on es posaria en marxa el projecte empresarial:



Justificació de l’elecció d’aquest municipi o zona.
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4. RECURSOS HUMANS.
Presentació del promotor/es: (fer una breu presentació –Currículum Vitae- del
promotor/s, ometent noms, cognoms, domicili, telèfon i altres formes de contacte, i
explicant la seua experiència i idoneïtat per a portar-ho a terme el projecte).


Descripció del personal necessari per a que l’empresa es posi en marxa i
funcioni (característiques del personal i número de persones).



Nº de llocs de treball que preveu crear l’empresa, tasques que ha de realitzar els
treballadors, qualificació.

5. EQUIPAMENT.
Breu descripció dels elements necessaris per a que l’empresa es posi en marxa i funcioni
(locals, maquinaria, matèries primes, etc.)
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6. VIABILITAT DEL PROJECTE (Pla de Viabilitat).

6.1. INVERSIONS (pressupost de les inversions a realitzar en infraestructures).
En euros
Adquisició de terrenys
Adquisició d’edificis/locals
Obres a realitzar per a el condicionament
del terreny/edifici/local.
Bens d’equip a instal·lar:
Mobiliari
Maquinària de procés
Instal·lacions elèctriques/aigua
Vehicles industrials
Instal·lacions de seguretat
Altres

SUMA TOTAL INVERSIONS

6.2. PREVISIÓ INGRESSOS

6.3. FINANCIACIÓ DE LES INVERSIONS.

a. Recursos propis (deu suposar un mínim del 30% de la inversió total).

b.

Préstecs bancaris (suposarà com a màxim el 70% de la inversió).
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