
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania dotacji na rozwój 

przedsiębiorczości  

 

 

BIZNESPLAN 

w ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019”, 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowanego na podstawie  

umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.03.01-10-0067/19-00 z 

dnia 3 grudnia 2019 r. 

 

 

Spis treści: 

A. Dane Uczestnika/czki 

B. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego 

C. Życiorys Uczestnika/czki 

D. Opis planowanej działalności 

E. Analiza rynku 

F. Plan inwestycyjny 

G. Prognozy finansowe 

  



 

2 
 

A. Dane Uczestnika/czki 

1. Dane osobowe: 

Imię: .......................................................................................................  

Nazwisko: ...............................................................................................  

PESEL: ....................................................................................................  

2. Adres zamieszkania, dane kontaktowe: 

Ulica): .....................................................................................................  

Numer domu: ........................................................................................  

Numer lokalu: ........................................................................................  

Miejscowość: .........................................................................................  

Kod pocztowy: .......................................................................................  

Telefon: ..................................................................................................  

Adres e-mail: ..........................................................................................  

 
3. Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania): 

Ulica: ......................................................................................................  

Numer domu: ........................................................................................  

Numer lokalu: ........................................................................................  

Miejscowość: .........................................................................................  

Kod pocztowy: .......................................................................................  

 

B. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego 

1. Wniosek: 

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności 

gospodarczej w ramach projektu pod nazwą „PRACUJ U SIEBIE! – edycja 

2019”. 

Wnoszę o przyznanie: 
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− jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w 

kwocie 23.050,00 zł, 

− finansowego wsparcia pomostowego w wysokości …………………… zł 

miesięcznie przez okres 12 miesięcy. 

 

Oświadczam, że: 

− jestem osobą pozostającą bez pracy, 

− w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu nie posiadałem/am wpisu do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, ani nie byłem/am 
zarejestrowany/a jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze 
Sądowym ani nie prowadziłem/am działalności gospodarczej na 
podstawie odrębnych przepisów, 

−  nie zawiesiłem/am działalności gospodarczej na podstawie 
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 

− nie zamierzam założyć rolniczej działalności gospodarczej i podlegać 
ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 
r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650, 858) 

− nie zamierzam założyć działalności komorniczej zgodnie z ustawą z 
dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 771, 1443, 1669), 

− nie jest rolnikiem ani domownikiem w rozumieniu przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym rolników, 

− nie jestem wspólnikiem spółki osobowej ani nie posiadam więcej niż 
10% udziału w kapitale spółki kapitałowej, 

− nie zasiadam w organach zarządzających lub kontrolnych 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i nie pełnię 
funkcji prokurenta, 

− nie korzystam równolegle z innych środków publicznych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
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− nie otrzymałem/am w okresie 3 lat poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu wsparcia finansowego ze środków 
publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności 
gospodarczej, 

− nie zostałem/am ukarana karą zakazu dostępu do środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych, 

− nie został wobec mnie orzeczony zakaz dostępu do środków 
publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

− nie jestem osobą karaną za przestępstwo skarbowe, 

− korzystam z pełni praw publicznych, 

− posiadam pełną zdolności do czynności prawnych, 

− nie posiadam zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia 
społecznego lub zdrowotnego ani nie jest wobec mnie prowadzona 
egzekucja, 

− nie stanowię personelu projektu i nie jestem w sposób bezpośredni 
lub pośredni zaangażowana w realizację projektu, 

− nie pozostaję w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, 
powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii 
bocznej do 2 stopnia), związku przysposobienia, opieki, kurateli lub 
we wspólnym pożyciu, z osobami uczestniczącymi w procesie 
rekrutacji i oceny biznesplanów, 

− moje miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) 
znajduje się na terenie powiatu sieradzkiego, 

− opisana w niniejszym biznesplanie działalność gospodarcza wraz 
towarzyszącymi jej zasobami materialnymi będącymi jej zapleczem, 
nie jest działalnością gospodarczą, która wcześniej była prowadzona 
przez członka mojej rodziny (zakaz wejścia w faktyczne władztwo lub 
współwładztwo przedsiębiorstwa lub jego części należącego do 
członka rodziny), 

− zamierzam prowadzić działalność gospodarczą przez wymagany 
minimalny okres 12 miesięcy, 
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− zostałem/am  poinformowany/a o dofinansowaniu projektu ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, 

− zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania środków na 
rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuj u siebie! – 
edycja 2019” i akceptuję jego treść, 

− podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. 
 

 

…………………………………………………………… 
miejscowość, data, podpis Uczestnika/czki projektu 
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C. Życiorys Uczestnika/czki 

1. Wykształcenie: 

Należy przedstawić przebieg wykształcenia podając nazwę, datę 
ukończenia szkoły i uzyskane wykształcenie. 

 

Lp. Nazwa szkoły 
Data 

ukończenia 
Uzyskane wykształcenie 

    
    

    

    

2. Umiejętności: 

Należy wymienić przebyte szkolenia i kursy dokształcające. Dla każdego 
rodzaju szkoleń należy podać rok, uzyskane umiejętności i/lub 
zaświadczenie, nazwę instytucji organizatora. 
Należy przedstawić posiadane umiejętności potrzebne do wykonywania 

danej działalności gospodarczej np. należy wskazać poziom znajomości 

języków obcych lub obsługi komputera ze wskazaniem konkretnych 

programów jeżeli ma to znaczenie dla planowanej działalności 

gospodarczej. 

 

 
 

3. Doświadczenie zawodowe: 

Należy wskazać uzyskane doświadczenie zawodowe, podając okres 
zatrudnienia, pracodawcę oraz zakres wykonywanych zadań. 
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Lp. 
Okres 

zatrudnienia Pracodawca 
Stanowisko i zakres zadań 
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D. Opis planowanej działalności 

1. Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorstwa 

Nazwa przedsiębiorstwa  

Planowana data rozpoczęcia 
działalności 

 

Sektor działalności  

Kody PKD  

Stałe miejsce wykonywania 
działalności (adres) – jeśli 
dotyczy 

 

Forma rozliczeń z urzędem 
skarbowym 

 

2. Tło przedsięwzięcia 

Ogólna 
charakterystyka 
planowanego 
przedsięwzięcia (w 
tym zakres 
działalności, 
motywy założenia 
własnej firmy i 
krótkie 
uzasadnienie 
wyboru branży) 

 

3. Zatrudnienie 

 

Czy osoba 
zakładająca 

 
TAK               (należy przejść do punktu 4)  
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działalność będzie 
prowadziła firmę 
samodzielnie 
(samozatrudnienie)?  

 
NIE  
 

Jeśli NIE należy 
określić liczbę i 
rodzaj stanowisk 
pracy, formę 
zatrudnienia, 
wymiar czasu pracy, 
proponowane 
wynagrodzenie, 
wymagane 
kwalifikacje i 
doświadczenie 
pracowników 

 

4. Produkty, usługi 

Należy 
scharakteryzować 
proponowane 
produkty/usługi, 
które będą 
przedmiotem 
działalności 
gospodarczej 
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Należy wskazać proponowaną cenę jednostkową sprzedaży głównych 

produktów/usług: 

Nazwa produktu/usługi 
Cena jednostkowa 
sprzedaży w PLN 

  

  

  

 
Należy określić planowaną wielkość sprzedaży głównych produktów/usług 

(np. w szt.). 

Produkt / usługa 

Wielkość 
sprzedaży w 

roku, w którym 
została założona 
działalność (n) 

(np. w szt., 
kompl.) 

Wielkość 
sprzedaży w 

roku n+1 

Wielkość 
sprzedaży w 

roku n+2 

    

    

    

Uzasadnienie 
planowanego poziomu 
sprzedaży:  
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Należy sporządzić prognozę przychodów ze sprzedaży (z uwzględnianiem 
danych z powyższych tabel): 

Produkt / usługa 

Wielkość 
przychodów w 
PLN w roku, w 
którym została 

założona 
działalność (n) 

Wielkość 
przychodów 

w PLN w 
roku n+1 

Wielkość 
przychodów 

w PLN w 
roku n+2 

    

    

    

 

5. Proces produkcji, świadczenia usług 

Jak będzie wyglądał 
proces wytwarzania 
proponowanych 
produktów / 
świadczenia usług? 

 

Jakie będą przybliżone, 
realne koszty 
produkcji, świadczenia 
usług? 

 

6. Dystrybucja, promocja 

W jaki sposób będzie 
odbywała się sprzedaż 
produktów/usług? 
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Jakie będą 
przewidziane formy 
płatności (przelew, 
gotówka, karta)? 

 

W jaki sposób klienci 
będą informowani o 
produktach/ usługach?  
Należy opisać formy 
promocji / reklamy. 

 

 

E. Analiza rynku 

1. Odbiorcy, klienci 

Charakterystyka 
klientów 
produktów/usług (w 
miarę możliwości 
wyodrębnić grupy 
poszczególnych 
klientów) wraz z 
oszacowaniem ich 
liczby. 

 

Czy popyt na produkt/ 
usługę będzie ulegał 
sezonowym zmianom? 
Jeśli tak, jak będą 
minimalizowane skutki 
tej sezonowości? 

 

 



 

13 
 

2. Zasięg terytorialny prowadzonej działalności 

Zaznacz krzyżykiem 

Rynek lokalny Rynek regionalny Rynek krajowy 
Rynek 

zagraniczny 

    

3. Dostawcy 

Nazwa 
Dostawcy 

Lokalizacja 
Dostawcy 

Forma rozliczeń 
(gotówka, 

przelew, inne) 

Warunki 
dostaw 

    

    

    

4. Konkurencja 

Należy wskazać 
głównych 
konkurentów na rynku. 

 

Czy i jak proponowany 
produkt / usługa różni 
się od produktów / 
usług konkurencji? 
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5. Analiza SWOT 

Należy wskazać: 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne pozytywne) - atuty to walory 
organizacji, które w sposób pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu i 
spośród konkurencji. 

SŁABE STRONY organizacji (wewnętrzne negatywne) - są konsekwencją 
ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. Każda organizacja 
posiada aspekty funkcjonowania, które ograniczają jej sprawność, ale 
szybkie i obiektywne rozpoznanie oraz zdefiniowanie może łatwo 
ograniczyć ich negatywny wpływ. 

SZANSE (zewnętrzne pozytywne) - to zjawiska i tendencje w otoczeniu, 
które odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz 
osłabią zagrożenia. 

ZAGROŻENIA (zewnętrzne negatywne) - to wszystkie czynniki zewnętrzne, 
które postrzegamy jako bariery dla rozwoju firmy, utrudnienia, 
dodatkowe koszty działania. 
 

CZYNNIKI 
WEWNĘTRZNE 

MOCNE STRONY 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

SŁABE STRONY 
PRZEDSIĘBIORSTWA   

CZYNNIKI 
ZEWNĘTRZNE 

SZANSE ZAGROŻENIA 
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F. Plan inwestycyjny 

 

1. Przedsięwzięcie 

Należy przedstawić 
zakres planowanej 
inwestycji związanej z 
uruchomieniem 
własnej firmy wraz z 
określeniem 
podstawowych 
parametrów 
technicznych / 
jakościowych (np. 
remont pomieszczenia, 
zakup maszyn i 
urządzeń, zakup 
oprogramowania itp.).  

 

Należy wskazać zakres 

kosztów jakie będą 

ponoszone w 

początkowym okresie 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej (np. 

wynajem 

pomieszczenia, opłaty 

eksploatacyjne, 

licencje itp.). 
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Należy opisać 
posiadane zaplecze 
techniczne, które 
wykorzystywane 
będzie  przy 
planowanej 
działalności m.in. 
maszyny, urządzenia, 
zaplecze materiałowe, 
pomieszczenia. 
Należy wskazać skąd 
pochodzić będą środki 
finansowe własne na 
uruchomienie 
działalności (jeśli 
dotyczy). 

 

 

2. Sposób wykorzystania jednorazowej dotacji 

Należy wskazać planowane do poniesienia wydatki finansowane ze 
środków jednorazowej dotacji inwestycyjnej tzn. 23.050,00 zł.  

Uwaga: Zgodnie z Regulaminem dotacja może być przeznaczona na 
pokrycie wydatków mających na celu uruchomienie działalności 
gospodarczej, w tym wydatków inwestycyjnych (m.in. składników majątku 
trwałego, kosztów prac remontowych i budowlanych), zakupu środków 
obrotowych oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla 
prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja nie może być 
przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej. 
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Lp. 
Wydatek  

(ze wskazaniem parametrów 
technicznych i jakościowych) 

Wartość brutto 
wydatku w PLN 

   

   

   

SUMA:  

 

3. Sposób wykorzystania wsparcia pomostowego 

Należy przedstawić sposób wydatkowania środków finansowego wsparcia 
pomostowego poprzez wskazanie kategorii wydatku (np. czynsz, składka 
ZUS) oraz szacunkowej kwoty NETTO w okresie 12 miesięcy. W przypadku 
działań informacyno – promocyjnych należy wskazać konkretne elementy 
(np. reklama radiowa, ulotki itp.) 
Wykaz ma charakter wiążący w zakresie kategorii wydatków. 
Uwaga: Zgodnie z Regulaminem finansowe wsparcie pomostowe 
przeznaczone jest na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, 
bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Katalog wydatków ma charakter zamknięty i obejmuje: składki ZUS, 
czynsz, eksploatację pomieszczeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne, 
usługi pocztowe, usługi księgowe, wydatki na działania informacyjno – 
promocyjne, drobne materiały biurowe, doradztwo prawne, opłaty za 
prowadzenie konta bankowego, koszty utrzymania samochodów 
firmowych jednak w wysokości nie większej niż 1.000 zł/mies. (tzn. koszty 
paliwa, ubezpieczeń, koszty eksploatacyjne). Środki pieniężne 
otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego nie mogą być 
przeznaczone na zakup środków trwałych, materiałów do produkcji, 
materiałów z przeznaczeniem na sprzedaż. 
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Lp. Wydatek w PLN NETTO 
Szacunkowa 

wysokość w okresie 
12 miesięcy 

   

   

   

 

G. Prognozy finansowe 

1. Rachunek zysków i strat 

Należy opracować prognozy finansowe proponowanej działalności na 
pierwsze dwa lata działalności (24 miesiące). 

Rachunek zysków i strat 

Pozycja Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 
A. Przychody ogółem, w tym:    

Sprzedaż produktów i usług    

Sprzedaż materiałów i towarów    

Zmiana stanu produktów    

Zyski nadzwyczajne    

Pozostałe przychody    

B. Koszty ogółem:    

Amortyzacja    

Materiały i energia    

Wynagrodzenia i pochodne    

Zakup usług    

Koszty finansowe (np. odsetki)    

Sprzedaż towarów w cenie nabycia    

Podatki    

Pozostałe koszty    

Straty nadzwyczajne    

C. Dochód (strata) brutto: A-B    

D. Podatek dochodowy    

E. Zysk netto    
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Prognoza finansowa nie obejmuje: 

− po stronie przychodów kwoty otrzymanej dotacji, 

− po stronie kosztów: wydatków i kosztów poniesionych po rozpoczęciu 
działalności, finansowanych ze środków dotacji, jak również kosztów 
poniesionych ze środków własnych przed dniem rozpoczęcia działalności (tym 
samym nie może być uwzględniona amortyzacja środków trwałych z  
wymienionych źródeł finansowania). 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
miejscowość, data, podpis Uczestnika/czki projektu 


