Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B

BIZNESPLAN
dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu
„Adaptacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z
Podkarpacia”
nr projektu: WND-POKL.08.01.02-18-151/12
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. „Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

I. POMYSŁ NA BIZNES
II. POTENCJAŁ I WYKSZTAŁCENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
III. ZNAJOMOŚĆ RYNKU I KONKURENCJI
IV. OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

I. POMYSŁ NA BIZNES
1. Informacje ogólne o Uczestniku Projektu
Imię
Nazwisko
Numer umowy szkoleniowo-doradczej
Data i miejsce urodzenia
Dokument tożsamości – typ, seria i numer
Wystawione przez
Adres zamieszkania
Telefon
E-mail
Płeć

M

NIP
Pesel
Status na rynku pracy

2. Informacje ogólne o przedsięwzięciu
Przewidywana nazwa działalności
Planowana data rozpoczęcia
Podstawowy:
Kod PKD 2007 – nr i nazwa
Pozostałe:
Forma prawna działalności
Lokalizacja planowanej działalności
Wartość wnioskowanej dotacji

3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Punkt powinien zawierać:
a)

opis planowanego przedsięwzięcia,

b)

uzasadnienie wyboru,

c)

cechy wyróżniające produkt/usługę (aspekty innowacyjne).

K

II. POTENCJAŁ I WYKSZTAŁCENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Opis doświadczenia i kwalifikacji związanych z planowaną działalnością
Wykształcenie
Lata nauki (od – do)

Nazwa szkoły/uczelni

Kierunek/profil kształcenia

Nazwa

Zakres

Nazwa zakładu pracy

Zajmowane stanowisko

Kursy i szkolenia
Termin (od – do)

Doświadczenie zawodowe
Lata pracy (od – do)

Uzyskany tytuł bądź
uprawnienia

2. Planowane zatrudnienie pracownika/ów
Punkt powinien zawierać:
a)

informacje kto będzie odpowiadał w firmie za zarządzanie, reklamę, księgowość, sprzedaż itp.,

b)

informacje na temat wielkości planowanego zatrudnienia,

c)

opis poszczególnych stanowisk pracy,

d)

podstawowe wymagania w stosunku do kandydatów (wykształcenie, doświadczenie).

III. ZNAJOMOŚĆ RYNKU I KONKURENCJI
1. Opis planowanych produktów/usług i ich pozycja na rynku

2. Identyfikacja segmentu rynku, do którego skierowana jest inicjatywa uczestnika projektu
Punkt powinien zawierać następujące informacje:
a)

kim są nabywcy produktów,

b)

szacunkowa liczba potencjalnych klientów i ich oczekiwania,

c)

zasięg terytorialny rynku,

d)

czy popyt na produkt będzie podlegał sezonowym zmianom, jeśli tak – jak będą minimalizowane skutki tej sezonowości.

3. Dystrybucja i promocja
Punkt powinien zawierać:
a)

wybór i charakterystykę metod dotarcia do klientów,

b)

należy wskazać sposób promowania prowadzonej działalności i jej produktów.

4. Konkurencja na rynku (krótki opis każdego elementu oraz ocena punktowa w skali od 1 do 5 w relacji do oferty
Wnioskodawcy)
Nazwa podmiotu

Zasięg terytorialny

Jakość

Cena

Reklama/promocja

5. Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)
Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

6. Identyfikacja rozwiązań alternatywnych
W punkcie należy przedstawić propozycje rozwiązań alternatywnych w kontekście zidentyfikowanych ograniczeń związanych z
wykonalnością przedsięwzięcia

IV. OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Przewidywane wydatki
Nazwa wydatku

Podstawowe parametry

Uzasadnienie konieczności zakupu

2. Nakłady inwestycyjne
A. Koszty kwalifikowane
Nazwa wydatku

Cena jednostkowa

Ilość

Kwota brutto

Razem kwalifikowane
B. Koszty niekwalifikowane
Nazwa wydatku

Cena jednostkowa

Ilość

Razem niekwalifikowane
Razem koszty całkowite

3. Źródła finansowania
A. Koszty kwalifikowane
Źródło finansowania

Kwota w pln

% kosztów kwalifikowanych

Dotacja
Środki własne
Inne (jakie?)
Razem kwalifikowane

100%

Kwota brutto

B. Koszty niekwalifikowane
Źródło finansowania

Kwota w pln

% kosztów kwalifikowanych

Dotacja
Środki własne
Inne (jakie?)
Razem niekwalifikowane

100%

4. Prognoza sprzedaży [szt.]
Produkt / usługa

II kw.
2013

III kw.
2013

IV kw.
2013

2014

2015

II kw.
2013

III kw.
2013

IV kw.
2013

2014

2015

II kw.
2013

III kw.
2013

IV kw.
2013

2014

2015

5. Cena jednostkowa [pln/szt.]
Produkt / usługa

6. Prognoza przychodów ze sprzedaży [pln]
Produkt / usługa

Razem przychody

7. Prognoza kosztów
Proszę przedstawić prognozę kosztów operacyjnych. Poniżej zaprezentowano kategorie kosztów do wyboru:
a)

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela – dla osób ubezpieczających się w ZUS,

b)

składka ubezpieczenia wyłącznie w wysokości podwyższonego wymiaru składki wynikającej z prowadzonej działalności
gospodarczej – dla osób ubezpieczonych w KRUS,

c)

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników,

d)

koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

e)

koszty eksploatacji pomieszczeń (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),

f)

koszty opłat telekomunikacyjnych (internet, telefon),

g)

koszty zakupu materiałów biurowych,

h)

koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych,

i)

koszty zakupów materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu lub usługi,

j)

koszty usług pocztowych i kurierskich,

k)

koszty usług księgowych,

l)

koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,

m) koszty usług prawnych,
n)

opłaty i przelewy bankowe,

o)

koszty działań informacyjno-promocyjno-marketingowych.
Nazwa kosztu

8. Prognoza finansowa
8.1. Uproszczony rachunek zysków i strat

Wartość średniomiesięczna
lub procent przychodów

Wartość w okresie
pierwszych 6 miesięcy

Pozycja

II kw.
2013

III kw.
2013

IV kw.
2013

2014

2015

III kw.
2013

IV kw.
2013

2014

2015

A. Przychody
Sprzedaż produktów i usług
Sprzedaż materiałów i towarów
Pozostałe przychody (w tym wsparcie
pomostowe)
B. Koszty
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe koszty
Koszty finasnowe
C. Zysk/strata brutto: A – B
D. Podatek dochodowy
E. Zysk netto: C – D

8.2. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych
Pozycja
A. Wpływy
Przychody
Dotacja + wsparcie pomostowe
Wkład własny wnioskodawcy
Zaciągnięcie kredyt
B. Wydatki
Nakłady inwestycyjne
Podatek dochodowy

II kw.
2013

Koszty ogółem (bez amortyzacji)
Spłata kredytu
C. Wartość netto przepływów (A – B)

8.3. Założenia do prognozy finansowej
Proszę przedstawić uzasadnienie dla poszczególnych kosztów i przychodów

miejscowość, data i podpis

