BIZNESPLAN działalności gospodarczej,
którą zamierza założyć: ……………………………………….........……………........................................ (nr w Projekcie: …………………………………...............)
Imię i nazwisko uczestnika Projektu

SEKCJA A. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Przedmiot działalności

nr uczestnika Projektu

opisz co zamierzasz oferować w swoim biznesie, wskaż najważniejsze cechy produktu/usługi

2.

PKD (wiodące) planowanej działalności (nr i nazwa):

3.

...............................................................................................................
Planowany adres działalności

siedziba:

miejsce
wykonywania
działalności:

4. Planowana data rozpoczęcia działalności (co najmniej miesiąc i rok):
5. Działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur (zgodnie z Formularzem
rekrutacyjnym)
☐ Ekonomia wody

☐ Żywność wysokiej jakości

☐ Meblarstwo i przemysł drzewny

☐ Działalność nie jest powiązana z żadną z inteligentnych specjalizacji województwa
Opis powiązania działalności z daną inteligentną specjalizacją Warmii i Mazur

6. Wymagane zezwolenia, koncesje, uprawnienia
opisz czy Twoja działalność wymaga pozwoleń lub posiadania określonych uprawnień zawodowych – a jeżeli tak, to
czy je posiadasz lub jak zamierzasz je uzyskać

7.

Planowane zatrudnienie pracowników etatowych (nie niższe niż w Formularzu rekrutacyjnym)
ile osób, jaki wymiar etatu, jaki okres zatrudnienia
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8.

Organizacja przedsięwzięcia
opisz jak zorganizowane będzie świadczenie usług/oferowanie produktów, w szczególności czy będzie to działalność
stacjonarna czy mobilna, jak będzie przebiegać proces produkcji/sprzedaży/świadczenia usług (zaczynając od momentu
zawarcia umowy z klientem po końcowe rozliczenie), w tym: ile będą trwały poszczególne jego etapy, jak będą
rozwiązane kwestie transportu i przechowywania towarów/materiałów itp. Opisz również organizację działań formalnoadministracyjnych działalności (wynajem biura, prowadzenie księgowości itp.)
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SEKCJA B. PRZYGOTOWANIE WNIOSKODAWCY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
1.

Wykształcenie, kursy i szkolenia (z podaniem roku ukończenia) oraz uprawnienia zawodowe

2.

Doświadczenie zawodowe i życiowe, w tym zwłaszcza związane z planowaną działalnością

3.

Inne umiejętności związane z planowaną działalnością gospodarczą
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4.

Posiadane zasoby materiałowe / finansowe / zaplecze techniczne przeznaczone na działalność

Sekcja C PLAN MARKETINGOWY (w tym opis rynku, na który planowane jest wejście z uruchamianą
działalnością oraz konkurencji na rynku)
1.

Ogólny obraz rynku
(perspektywy rozwoju branży, szanse i zagrożenia, sezonowość – jeśli występuje, bariery wejścia i stopień
trudności funkcjonowania na rynku)
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2.

Dostawcy i kontrahenci
(w swojej działalności będziesz wykorzystywać materiały i usługi zakupywane na rynku – wskaż podmioty od
których je zakupisz, np. hurtownie, firmy transportowe, wykonawcze itp.)

3.

Klienci
(wskaż kto będzie odbiorcą towarów lub usług, czy będą to osoby fizyczne czy firmy, z jakiego terenu, jakie
będą ich cechy charakterystyczne, np. wiek czy płeć - w przypadku klientów indywidualnych, czy branża – w
przypadku podmiotów gospodarczych. Spróbuj oszacować ich liczbę)
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4.

Konkurencja
(opisz przedsiębiorstwa działające w branży na Twoim terenie. W szczególności wskaż ich szacunkową liczbę i
podaj krótką charakterystykę ich funkcjonowania, np. na przykładzie jednej z firm, którą uznasz za swoją
główną konkurencję)

5.

Sposoby promocji i dystrybucji
(opisz w jaki sposób klienci będą informowani o produktach/ usługach. W jaki sposób będzie odbywała się
sprzedaż? W jakiej formie zawierane będą umowy? Jakie będą przewidziane formy płatności?)
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6.

Polityka cenowa i prognozowana sprzedaż w pierwszych 12 miesiącach działalności

Produkt/usługa

cena
jednostkowa

-

a

ilość
sprzedanych
produktów/usług
w miesiącach 1-6

przychody ze
sprzedaży w
miesiącach 1-6

ilość sprzedanych
produktów/usług w
miesiącach 7-12

przychody ze
sprzedaży w
miesiącach 7-12

(a*b)

c

(a*c)

b

RAZEM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sekcja D HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
- wskaż w punktach poszczególne kroki od przygotowania i zarejestrowania działalności, poprzez zgromadzenie i
przygotowanie odpowiednich zasobów, po udostępnienie oferty na rynku i moment osiągnięcia poziomu
umożliwiającego utrzymanie działalności na rynku bez wsparcia pomostowego. Wskaż początek i koniec
poszczególnych etapów w ujęciu miesięcznym.

l.p. Etap rozruchu działalności
1.

Miesiąc
rozpoczęcia
etapu

Miesiąc
zakończenia
etapu

Działania formalno-prawne, w tym:
rejestracja działalności, fiskalizacja kasy, itp
pozyskanie wymaganych pozwoleń lub koncesji
zawarcie niezbędnych umów z kontrahentami, w tym na obsługę księgową

2.

Działania organizacyjne (inwestycyjne), w tym:
wybór i dostosowanie lokalu
zakup środków trwałych i wyposażenia
dostosowanie i konfiguracja maszyn i urządzeń

3.

Rekrutacja pracowników

4.

Pierwsze zatowarowanie/zgromadzenie materiałów do produkcji

5.

Rozpoczęcie produkcji/sprzedaży
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Sekcja E BUDŻET PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Plan inwestycyjny w podziale na kategorie i źródła finansowania
Poniżej wskaż grupy wydatków niezbędnych do poniesienia w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej.
Określ ich szacunkową wartość, pamiętając, że do wsparcia kwalifikują się projekty z minimalną wartością netto
wydatków do poniesienia w wysokości 23.050 zł. Opisz sposób wykorzystania zakupionych dóbr lub usług w
planowanej działalności.

Rodzaj wydatku

Lp.

(ogólne kategorie, np. pojazdy, narzędzia, towar, komputer – nie ma konieczności podawania
parametrów, nazw czy określonych modeli urządzeń; wydatki muszą być niezbędne do poniesienia
w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej)

szacunkowa
wartość netto
wydatku

1.

2.

3.

4.

5.

6.
RAZEM

0

2. Dodatkowe, poza dotacją otrzymywaną w ramach Projektu, źródła finansowania uruchamianego
przedsięwzięcia (na zakupy inwestycyjne - o ile wydatki przekraczają 23.050 zł netto; na
sfinansowanie podatku VAT, na pierwsze wydatki bieżące), np. pożyczki (od kogo), środki własne:
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3. Prognoza finansowa przedsięwzięcia
Poniżej przedstaw przewidywane efekty ekonomiczne działalności w czterech kolejnych półrocznych okresach
prowadzenia działalności. Jeśli zarejestrujesz się jako płatnik VAT, wykaż przychody w kwocie netto, jeśli nie – wskaż
kwotę przychodów brutto. Wykaż przewidywane koszty w kwotach netto i w przypadku nierozliczenia podatku VAT
opłaconego w ramach ww. kosztów wykaż jego łączną kwotę w pozycji 13.
Lp.
A.
1.
2.
B.

WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY OGÓŁEM
Przychody ze sprzedaży
Wsparcie pomostowe
KOSZTY OGÓŁEM w tym:

1.

składki ZUS właściciela
koszty zatrudnienia pracowników
etatowych
koszty czynszu i eksploatacji lokalu
koszty działań informacyjno-promocyjnych
koszty prowadzenia księgowości
abonamenty, ubezpieczenia, koncesje,
składki członkowskie
koszty telekomunikacyjne (opłaty za dostęp
do internetu, abonament telefoniczny)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Łącznie wydatki kwalifikujące się do wsparcia
pomostowego (suma pozycji 1-7)
8.
zakup towarów handlowych/materiałów
koszty transportu / podróży (w tym paliwo do
9.
samochodu)
10. pozostałe usługi obce
amortyzacja (od środków nie zakupionych z
11.
dotacji)
12. inne koszty
koszty nierozliczonego podatku VAT z
13.
wydatków poz. 1-12
C.
ZYSK BRUTTO (A-B)
D.
PODATEK DOCHODOWY
E.
ZYSK NETTO (C-D)

1-6

okres prowadzenia działalności (miesiące)
7-12
13-18

19-24

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przedkładam powyższy Biznesplan mojej planowanej działalności jako podstawę do przyznania wsparcia
finansowego w ramach Projektu i zobowiązuję się, w przypadku otrzymania dofinansowania, prowadzić
działalność gospodarczą zgodnie ze wszystkimi treściami zawartymi w Biznesplanie.

................................................................
data i czytelny podpis Uczestnika Projektu
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