
 

 

Załącznik 7.1 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej projektu „Rozpocznij działanie!” 
Załącznik 1 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis  

Wzór biznesplanu z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji 

 

BIZNESPLAN 

 

 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020 

Oś priorytetowa: Regionalny rynek pracy 
Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe 

 
 
NR WNIOSKU: …………………………. 
 
SPIS TREŚCI 

SEKCJA A. DANE WNIOSKODAWCY ................................................................................................................ 2 

A-1 Dane przedsiębiorstwa .............................................................................................................................. 2 

A-2  Dane osobowe.......................................................................................................................................... 2 

A-3  Życiorys zawodowy wnioskodawcy .......................................................................................................... 2 

SEKCJA B. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ................................................................................. 3 

B -1 Opis planowanego przedsięwzięcia ......................................................................................................... 3 

SEKCJA C. PLAN MARKETINGOWY ................................................................................................................. 4 

C-1 Opis produktu / usługi ............................................................................................................................... 4 

C-2 Charakterystyka rynku oraz konkurencji ................................................................................................... 4 

C-3 Analiza SWOT planowanego przedsięwzięcia .......................................................................................... 6 

C-4 Dystrybucja i promocja .............................................................................................................................. 6 

SEKCJA  D. PLAN INWESTYCYJNY................................................................................................................... 7 

D-1 Opis planowanej inwestycji ....................................................................................................................... 7 

D-2 Aktualne zdolności wytwórcze .................................................................................................................. 8 

D-3 Warunki techniczne planowanej inwestycji ............................................................................................... 8 

SEKCJA E. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA .................................................................................... 9 

E-1 Uproszczony bilans ................................................................................................................................... 9 

E-2 Rachunek zysków i strat .......................................................................................................................... 10 

E-3 Założenia i sposób kalkulacji przyjętych wielkości kosztów bieżących działalności ............................... 11 

SEKCJA F. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI ...................................................... 12 



 
2 

 

 

SEKCJA A. DANE WNIOSKODAWCY 
 

A-1 Dane przedsiębiorstwa 

1. Pełna nazwa przedsiębiorstwa  

2. Adres siedziby przedsiębiorstwa  

3. Adres do korespondencji  

A-2  Dane osobowe 

4. Imię i nazwisko  

5. Adres zamieszkania  

6. Numer PESEL   

7. Numer telefonu  

8. Adres email  

A-3  Życiorys zawodowy wnioskodawcy 

1. Wykształcenie, kursy i szkolenia 
oraz uprawnienia zawodowe 

Należy przedstawić przebieg wykształcenia 
podając nazwę i datę ukończenia szkoły, 
wymienić przebyte szkolenia i kursy 
dokształcające. Dodatkowo należy przedstawić 
posiadane umiejętności i uprawnienia 
potrzebne do wykonywania planowanej 
działalności gospodarczej. 

 

2. Doświadczenie zawodowe  

Należy przedstawić przebieg pracy zawodowej, 
w szczególności w odniesieniu do planowanej 
działalności gospodarczej 

 

3. Inne umiejętności związane 
z planowaną działalnością gospodarczą 

(np. znajomość języków obcych, 
umiejętność obsługi komputera) 
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SEKCJA B. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

B -1 Opis planowanego przedsięwzięcia 

Proszę określić przedmiot, formę organizacyjno – prawną, formę rozliczeń z urzędem skarbowym oraz 
opisać planowane przedsięwzięcie 

1. Planowana data rozpoczęcia działalności (miesiąc i rok)  

2. Rodzaj działalności  

(handel, produkcja, usługi, w tym transport) 
 

3. Przedmiot i zakres działalności (w tym proszę podać PKD) 

Uwaga! Planowany przedmiot działalności powinien być zbieżny z 
tym, który był wskazany w Formularzu rekrutacyjnym. 

 

4. Specjalizacja działalności 

Uwaga! Planowana specjalizacja działalności powinna być 
zbieżna z tą, która była wskazana w Formularzu rekrutacyjnym. 

 Żywność wysokiej jakości 

 Meblarstwo i przemysł drzewny 

 Ekonomia wody 

 Inna 

5. Forma organizacyjno-prawna  

6. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym  

7. Płatnik podatku VAT (tak/nie)1  

8. Zasoby finansowe planowane na rozpoczęcie 
i prowadzenie działalności z podaniem wysokości oraz 
źródeł  

(własne, gotówka, kredyt, pożyczka itp.) 

 

9. Planowane zatrudnienie pracowników  

(proszę podać liczbę osób, formę zatrudnienia i planowany okres. 
W przypadku gdy Beneficjent pomocy nie planuje zatrudnienia 
dodatkowego pracownika proszę wpisać „nie dotyczy”) 

Uwaga! Planowane zatrudnienie powinno być nie mniejsze niż to, 
które było wskazane w Formularzu rekrutacyjnym. 

 

10. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia  

(w tym zarys opisu działalności będącej przedmiotem inicjatywy, niezbędne uprawnienia bądź kwalifikacje, motywy 
założenia przedsiębiorstwa, krótkie uzasadnienie wyboru branży, a także opis powiązania z inteligentnymi 
specjalizacjami wskazanymi w pkt 4 jeśli dotyczy) 

(opis)  

 

 

                                            
1 W przypadku deklaracji zarejestrowania się jako płatnik podatku VAT, w sekcji D-1 należy wskazać wartości zakupów inwestycyjnych (jako 
koszt kwalifikowalny w projekcie) w kwotach netto. W przypadku nie rejestrowania się jako płatnik podatku VAT kwoty kosztów 
kwalifikowalnych wykazywanych w sekcji D-1 należy wykazać w kwotach brutto (z uwzględnieniem VAT). Analogicznie należy postąpić w 
sekcji E-3. 
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SEKCJA C. PLAN MARKETINGOWY 
 

C-1 Opis produktu / usługi 

1. Proszę opisać produkty/usługi oraz określić ich podstawowe cechy, parametry i sposób świadczenia.  
W jaki sposób będą wyróżniać się na rynku? Czy są to nowe produkty? 

(opis) 

2. Proszę określić planowany poziom cen w PLN. Należy podać informację dotyczącą wszystkich głównych 
produktów/usług/towarów.  

(dane dla podobnych kategorii oferty można grupować w ramach jednego produktu lub usługi) 

Produkt/usługa/towar 
Rok założenia 

działalności (n) 
Rok n + 1 Rok n + 2 

1    

2    

3    

4    

Etc.     

3. Proszę wskazać założenia dotyczące cen 

(Należy odnieść się do poziomu cen funkcjonujących na rynku, do kosztów bezpośrednich związanych z zakupem, 
wyprodukowaniem, sprzedażą dóbr i usług  oraz wskazać i wyjaśnić zmiany cen w kolejnych latach) 

(opis) 

C-2 Charakterystyka rynku oraz konkurencji 

1. Kim będą nabywcy produktów/ usług? Proszę scharakteryzować grupę/y odbiorców, podać 
szacunkową liczbę potencjalnych klientów (w wymiarze rocznym), z podaniem źródeł oszacowania 
(danych statystycznych, przeprowadzonych badań, itp.) uzasadniających przyjęte założenia. 

(opis) 

2. Czy  produkty/  usługi  są  przeznaczone  na  rynek  lokalny, regionalny, krajowy? Proszę wskazać 
zasięg terytorialny prowadzonej działalności.  

(powiaty w przypadku lokalnego charakteru działalności, województwa – przy zasięgu regionalnym) 

(opis) 

3. Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktów/ usług?  

(opis) 
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4. Proszę opisać posiadane kontakty handlowe, kooperantów, (tj. hurtowników, zaopatrzeniowców, 
przedstawicieli, podwykonawców jeżeli występują: wymienić przykładowe firmy). 

(opis) 

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

(opis) 

6. Proszę opisać bariery i ograniczenia wynikające ze specyfiki branży w jakiej prowadzona będzie 
działalność gospodarcza. Jakie mogą być koszty i bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek? Proszę 
opisać sposoby pokonywania tych barier. 

(opis) 

7. Proszę opisać konkurencję działającą na terenie planowanej działalności, z podaniem szacunkowej 
liczby przedsiębiorstw oferujących podobne produkty/ usługi na rynku, rozkładem sił w branży, itd. 
Proszę podać przykładowych najbliższych konkurentów, wraz z krótką charakterystyką. 

(opis) 

8. Proszę podać wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.) produktów/usług w kolejnych 
okresach. Należy uwzględnić wszystkie pozycje oferty wymienione w tabeli C-1.2.) 

Produkt /usługa/towar Rok założenia 
działalności (n) 

Rok n + 1 Rok n + 2 

1    

2    

3    

4    

Etc.    

9. Proszę uzasadnić, że podane powyżej wielkości są realne, zarówno od strony popytu, jak i możliwości 
wytwórczych. 

(opis) 

10. Proszę podać łączną wartość sprzedaży w ujęciu rocznym (wartość powinna wynikać z wielkości 
planowanej sprzedaży wskazanej w tabeli C-2.8 oraz planowanych cen wskazanych w tabeli C-1.2). 

 Rok założenia 
działalności (n) 

Rok n + 1 Rok n + 2 

Przychody z tytułu działalności 

 (handlowej/produkcyjnej/usługowej) 
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C-3 Analiza SWOT planowanego przedsięwzięcia 

1. Proszę przeprowadzić Analizę SWOT według poniższych wskazówek: 

Mocne strony - wewnętrzne czynniki pozytywne – należy wymienić m. in. atuty swojego pomysłu; zalety proponowanych 
towarów/usług; charakterystyczne cechy, które odróżniają planowaną działalność od innych podobnych; własne umiejętności, 
które są niezbędne dla powodzenia przedsięwzięcia.  

Słabe strony - wewnętrzne czynniki negatywne – należy wymienić m. in. czynniki, które stanowią o przewadze konkurencji; 
elementy, które powinny zostać usprawnione; błędy, których należałoby się wystrzegać w przyszłości; ograniczenia wynikające z 
małych zasobów lub niedostatecznych kwalifikacji.  

Szanse - zewnętrzne czynniki pozytywne – należy wymienić m.in. zjawiska i tendencje w otoczeniu, które gdy odpowiednio 
wykorzystane, staną się impulsem do rozwoju; szanse wynikające z rozwoju technologii, ze struktury rynku pracy, struktury 
społeczeństwa, zmian w stylu życia, wzorów społecznych, rządowej oraz samorządowej polityki gospodarczej i finansowej.  

Zagrożenia - zewnętrzne czynniki negatywne – należy wymienić m. in. bariery rozwoju firmy wynikające np. z sytuacji makro- i 
mikroekonomicznej; utrudnienia wynikające z przewagi konkurencji, zmiennych warunków na rynku towarów/usług; przeszkody 
wynikające z sytuacji politycznej i gospodarczej kraju, Europy, świata. 

Mocne strony Słabe strony 

  

Szanse  Zagrożenia 

  

C-4 Dystrybucja i promocja  

1. W jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż? Proszę dokładnie opisać sposoby dystrybucji swoich 
produktów/usług/towarów. 

(opis) 

 

 

 

2. W jaki sposób klienci będą informowani o produktach/ usługach? Proszę opisać formy promocji. 

(Proszę pamiętać, że są różne metody promowania dóbr i usług i część z nich może być nieodpowiednia dla 
proponowanego produktu/usługi/towaru.) 

(opis) 

 

 

 

3. Jakie będą przewidziane formy płatności (przelew, gotówka, karta, czy będzie to sprzedaż bezpośrednia, 
pośrednia, ratalna, przez Internet czy inna, rejestrowana za pomocą kasy fiskalnej, itp.)? Czy 
przewidywane są terminowe formy płatności kontrahentów/dostawców (jeśli tak proszę wskazać 
maksymalne terminy płatności)? 

(opis) 
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SEKCJA  D. PLAN INWESTYCYJNY 

Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem kwalifikującym się do objęcia wsparciem, jeśli zgodnie z 
odrębnymi przepisami krajowymi Beneficjentowi pomocy (przedsiębiorcy) nie przysługuje prawo jego 
późniejszego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.  W przypadku deklaracji 
zarejestrowania się jako płatnik podatku VAT, w sekcji D-1 należy wskazać wartości zakupów inwestycyjnych 
(jako koszt kwalifikowalny w projekcie) w kwotach netto. W przypadku nie rejestrowania się jako płatnik 
podatku VAT kwoty kosztów kwalifikowalnych wykazywanych w sekcji D-1 należy wykazać w kwotach brutto 
(czyli z uwzględnieniem podatku VAT) 
 

D-1 Opis planowanej inwestycji 

1. Ogólne uzasadnienie inwestycji 

Należy wskazać przewidywane kategorie wydatków (np. towary, środki transportu, narzędzia, usługi remontowe itp.) 
oraz wskazać ich celowość i niezbędność w odniesieniu do planu przedsięwzięcia. 

(opis) 

2. Zakres inwestycji 

- należy wymienić wszystkie planowane nakłady inwestycyjne/inicjalne wraz z uzasadnieniem niezbędności ich 
poniesienia w odniesieniu do planu przedsięwzięcia; 

- w uzasadnieniu poszczególnych wydatków należy również podać istotne - z punktu widzenia planowanej działalności - 
parametry techniczne zakupywanych środków i wskazać ich adekwatność do rodzaju i skali działalności. 

Rodzaj wydatku 
Całkowity koszt 

inwestycyjny 

Koszt 
finansowany z 

dotacji 

Rodzaj wydatku 1 
Koszty (PLN) Koszty (PLN) 

Uzasadnienie (opis) 

Rodzaj wydatku 2 
Koszty (PLN) Koszty (PLN) 

Uzasadnienie (opis) 

Rodzaj wydatku 3 

Koszty (PLN) Koszty (PLN) 

Uzasadnienie (opis) 

Rodzaj wydatku 4 

Koszty (PLN) Koszty (PLN) 

Uzasadnienie (opis) 

Rodzaj wydatku 5 

Koszty (PLN) Koszty (PLN) 
Uzasadnienie (opis) 

Rodzaj wydatku 6 

Koszty (PLN) Koszty (PLN) 
Uzasadnienie (opis) 

Rodzaj wydatku 7 
Koszty (PLN) Koszty (PLN) 

Uzasadnienie (opis) 

Rodzaj wydatku 8 
Koszty (PLN) Koszty (PLN) 

Uzasadnienie (opis) 
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Rodzaj wydatku 9 

Koszty (PLN) Koszty (PLN) 
Uzasadnienie (opis) 

Rodzaj wydatku 10 

Koszty (PLN) Koszty (PLN) 
Uzasadnienie (opis) 

Rodzaj wydatku n 
Koszty (PLN) Koszty (PLN) 

Uzasadnienie (opis) 

KOSZTY RAZEM (PLN): 
 

 

D-2 Aktualne zdolności wytwórcze 
 

1. Czy  Beneficjent pomocy   posiada   
niezbędne pomieszczenia? Czy 
należy zwiększyć ich powierzchnię  
lub  dostosować je do planowanej 
działalności?  

Proszę    opisać    ww.     pomieszczenia 
(wielkość powierzchni,  lokalizacja, 
warunki, itp.). 

(opis) 

2. Proszę określić zasoby techniczne, 
którymi dysponuje Beneficjent 
pomocy. 

Należy wskazać wszystkie możliwe 
do wykorzystania w planowanej działalności 
narzędzia, maszyny i urządzenia 
techniczne, posiadane zapasy, meble, 
wyposażenie drobne, itp. 

 

Rodzaj zasobu Rok produkcji 
Szacunkowa 

wartość 

   

   

   

   

   

D-3 Warunki techniczne planowanej inwestycji 

1. Jak będzie wyglądał proces techniczny produkcji lub oferowania usług w przypadku planowanej inwestycji. 
Proszę przedstawić cykl „życia” produktu/ usługi poczynając od opisania warunków stawianych dostawcom po 
odbiór produktu/usługi przez klienta. 

(opis) 
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SEKCJA E. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA 

 

E-1 Uproszczony bilans2 

Aktywa 
Rok założenia 

działalności (n) 
Rok n + 1 Rok n + 2 

MAJĄTEK TRWAŁY (A do G): 
   

A/ wartości niematerialne i prawne 
   

B/ grunty 
   

C/ budynki i budowle 
   

D/ maszyny i urządzenia, w tym pojazdy 
   

G/ pozostały majątek trwały 
   

MAJĄTEK OBROTOWY (H do K): 
   

H/ należności i roszczenia 
   

I/ zapasy 
   

J/ środki pieniężne 
   

K/ pozostały majątek obrotowy 
   

AKTYWA RAZEM (MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY) 
   

Pasywa 
Rok założenia 

działalności (n) 
Rok n + 1 Rok n + 2 

PASYWA DŁUGOTERMINOWE (L do N) 
   

L/ fundusze własne 
   

M/   zobowiązania    długoterminowe 

(bez    kredytów    i pożyczek) 

   

N/ kredyty i pożyczki długoterminowe 
   

PASYWA KRÓTKOTERMINOWE (O do R) 
   

O/   zobowiązania    krótkoterminowe    

(bez    kredytów   i pożyczek) 

   

P/ kredyty i pożyczki krótkoterminowe 
   

R/ pozostałe pasywa (w tym otrzymana dotacja) 
   

PASYWA RAZEM (DŁUGO- I KRÓTKOTERMINOWE): 
   

 
  
 

                                            
2 Aktywa muszą równać się pasywom 
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E-2 Rachunek zysków i strat 

Pozycja 
Rok założenia 

działalności (n) 
Rok n + 1 Rok n + 2 

1. RAZEM PRZYCHODY  
(suma pozycji od 1.1 do 1.4) 

   

1.1. z działalności handlowej    

1.2. z działalności produkcyjnej    

1.3. z działalności usługowej    

1.4. inne (w tym wsparcie pomostowe)    

2. Razem KOSZTY  
(suma pozycji od 2.1 do 2.15) 

   

2.1 zakupy towarów/surowców/materiałów    

2.2 wynagrodzenie pracowników z narzutami    

2.4 czynsz    

2.5 transport (w tym koszt paliwa do samochodu)    

2.6 energia, co, gaz, woda    

2.7 usługi obce    

2.8 podatki lokalne    

2.9 reklama    

2.10 ubezpieczenia rzeczowe    

2.11 koszty administracyjne i telekom.    

2.12 leasing    

2.13 inne koszty    

2.14 odsetki od kredytów    

2.15 amortyzacja    

3. Zmiana stanu produktów (+/-)    

4. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW    

5. ZUS/KRUS właściciela    

6. ZYSK BRUTTO (1-4-5)    

7. PODATEK DOCHODOWY    

8. ZYSK NETTO (6-7)    
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E-3 Założenia i sposób kalkulacji przyjętych wielkości kosztów bieżących działalności3 

Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem kwalifikującym się do objęcia wsparciem, jeśli zgodnie z 
odrębnymi przepisami krajowymi Beneficjentowi pomocy (przedsiębiorcy) nie przysługuje prawo jego 
późniejszego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. W przypadku deklaracji 
zarejestrowania się jako płatnik podatku VAT, w sekcji E-3 należy wskazać wartości kosztów bieżących (jako 
koszt kwalifikowalny w projekcie) w kwotach netto. W przypadku nie rejestrowania się jako płatnik podatki VAT 
kwoty kosztów kwalifikowalnych wykazywanych w sekcji E-3 należy wykazać w kwotach brutto (czyli z 
uwzględnieniem podatku VAT) 

Rodzaj kosztu 
bieżącego 

Uzasadnienie ponoszenia wydatku oraz sposób 
oszacowania 

Szacunkowa 
miesięczna 
wysokość 

kosztu 
2.2 wynagrodzenie 
pracowników z 
narzutami 

 
 

2.4 czynsz  
 

2.5 transport (w tym 
koszt paliwa do 
samochodu) 

 
 

2.6 energia, co, gaz, 
woda 

 
 

2.7 usługi obce  
 

2.8 podatki lokalne  
 

2.9 reklama  
 

2.10 ubezpieczenia 
rzeczowe 

 
 

2.11 koszty 
administracyjne i 
telekom. 

 
 

2.12 leasing  
 

2.13 inne koszty 
(wskaż jakie) 

 
 

2.14 odsetki od 
kredytów 

 
 

                                            
3 Uwaga! Tabela E-3 wraz z rachunkiem zysków i strat stanowi podstawę oceny zasadności wnioskowanego finansowego wsparcia 
pomostowego i stanowi podstawę wyznaczenia jej miesięcznej wysokości. Wskazane wydatki muszą być spójne z planem działalności i 
niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania.  
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SEKCJA F. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI  
Należy podać wszystkie planowane wydatki związane z realizacją inwestycji dla kolejnych miesięcy realizacji projektu 

Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu (miesiąc, rok):  

Lp. Rodzaj wydatku 

/zgodnie z tabelą D1 pkt 2. w biznesplanie/ 

miesiące 
1-3 

miesiąc 
4 

miesiąc 
5 

miesiąc 
6 

miesiąc 
7 

miesiąc 
8 

miesiąc 
9 

miesiąc 
10 

miesiąc 
11 

miesiąc 
12 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

n.            

Razem wydatki           

Oświadczam, że w ciągu 13 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej nie sprzedam środków trwałych zakupionych w ramach środków finansowych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

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

Podpis Beneficjenta pomocy              Miejscowość i data   


