BIZNESPLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY:
1. imię i nazwisko

………………………...…........................................

2. adres, zamieszkania …………………………..............……...…………………………….................
3. telefon

…….……..................................................……………………………....……...

4. wykształcenie

………………………..............……………………………................................

5. stan cywilny

……………………............................……………………………......................

6. seria i nr dokumentu tożsamości ………......................……………………………...………...............
7. osoby będące na utrzymaniu Wnioskodawcy .......................…………………………….....................
8. pesel ....................…...................
9. NIP ...........................................
10. szkolenia, kursy …………………………………………………...............................…...................
11. przebieg dotychczasowego zatrudnienia, doświadczenie zawodowe …………….............................
………………………………………………………………………………………………………..
2. WNIOSKOWANA KWOTA ……………………………………………
(słownie: ……………………………………………………………………………………..…………)
3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA :
1. rodzaj działalności

.........…………………………………………....................................................

2. przedmiot i zakres działalności ………………………………………….............................................
2.ogólna charakterystyka ………………………………………………...............................................…
………………………………………………………………………………………………………….
3. cel przeznaczenia środków z dotacji …………………………………………………..………………
………...........................................……………………………………………………………………..
4. wkład własny ……..................................................
5. planowana nazwa przedsięwzięcia ……………………………………................................................
6. miejsce prowadzenia działalności ……………………………………..................................................
7. planowane zatrudnianie pracowników . …………………………….................................…................
8. posiadane listy intencyjne dotyczące współpracy …………………………….....................................
OCENA RYNKU
1. zapotrzebowanie ……………………………………………………………........................................
2. konkurencja na rynku …………………………………………………................................................
3. działania promocyjne, sposoby dotarcia do klienta ………………………….......................................
4. ocena popytu i podaży
…………………………………………………................................................
4. FORMA ZABEZPIECZENIA DOTACJI ………………………………………………………….
5. POSIADANY MAJĄTEK WŁASNY ……………………………………………………………....
6. SPECYFIKACJA WYDATKÓW DOTACJI

1.rodzaj wydatków ………………………………………………………….............................................
2.cena ................................................................
3 opis szczegółowy zakupu …………………………………………………............................................
4.zdjęcie lub oferta cenowa ………………………………………….….................................................
7. PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNO-FINANSOWE (analiza finansowa) na okres
24 miesięcy
Lp.

Wyszczególnienie

A

PRZYCHODY

1

Z działalności handlowej

2

Z działalności produkcyjnej

3

Z działalności usługowej

4

Pozostałe przychody wymienić jakie)

B

KOSZTY

1

Zakup towarów

2

Zakup surowców/materiałów

3

Wynagrodzenie pracowników(liczba pracowników x
płaca brutto)

4

Narzuty na wynagrodzenia

5

Koszty najmu, czynsz

6

Transport
-samochód prywatny używany do działalności
gospodarczej ilość przejechanych km x obowiązująca
stawka za km
-samochód stanowiący środek trwały firmy
-zakup paliwa, oleju, smarów itp.
-transport obcy

7

Energia, co, gaz, woda

8

Usługi zewnętrzne(np. księgowość, ochrona itp)

9

Zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych
(narzędzia, środki czystości, ubrania itp.)

10

Reklama

11

Poczta, internet, telefon

12

Ubezpieczenie firmy

13

Opłaty skarbowe, licencje, koncesje itp

14

ZUS

15

Podatki

16

Inne koszty(jakie)

C

ZYSK BRUTTO (A-B)

D

PODATEK DOCHODOWY

E

ZYSK NETTO (C-D)

Średnia
miesięczna

Rok.............

Rok.........

