Załącznik nr 5 do wniosku

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
I. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwisko i imię
PESEL ……………Seria i Numer dowodu osobistego ……………Wydany przez...................
Ilość osób wspólnie gospodarujących/zamieszkujących z Wnioskodawcą ……...…..
II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rodzaj planowanego przedsięwzięcia, uzasadnienie wyboru planowanej działalności.
Planowana działalność wymaga szczególnych uprawnień, koncesji lub licencji (jeśli tak to
jakich?)
Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej
Opis miejsca ( adres, powierzchnia, stan techniczny, przewidywana adaptacja, uzasadnienie wyboru):

Status prawny do lokalu ( należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo do lokalu np. akt własności, umowę najmu,
dzierżawy, użyczenia lub przedwstępną tych umów):

Plusy i minusy prowadzenia działalności we wskazanym miejscu:

III. PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Opis produktu/ów lub usługi (główne cechy i zalety, co zdecydowało o wyborze produktu/usługi,
będzie produkt/usługa od dostępnych na rynku)

Jednostkowa cena produktu/ów lub usługi (jak została skalkulowana?)
Przewidywana wielkość średniomiesięcznych przychodów:
Przewidywane miesięczne stałe koszty prowadzenia działalności gospodarczej:
Zakup towarów, materiałów, części zamiennych, opakowań, itp.:.
Najem lokalu lub podatek od nieruchomości:
Media (energia elektryczna, woda, CO, śmieci, inne):
Opłata za reklamę, telefon, Internet, pocztę:

czym wyróżniać się

Inne koszty (jakie?):
Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej:
Podatek dochodowy:
Zysk (przychód pomniejszony o koszty):
IV. POPYT I PODAŻ LOKALNEGO RYNKU NA PLANOWANĄ DZIAŁALNOŚĆ
Opis rynku na którym będzie prowadzona działalność gospodarcza oraz analiza planowanej
działalności gospodarczej w odniesieniu do konkurencji ( należy podać kim są konkurenci i ich lokalizację,
należy wskazać w czym istniejące przedsiębiorstwa mają przewagę i jakie zostaną podjęte działania w celu jej zminimalizowania):

Kto będzie dostawcą surowców, materiałów, towarów bądź usług
intencyjne, porozumienia o współpracy, itp. min. 3 kontrahentów)

(należy opisać

i przedstawić listy

Kto będzie korzystał z produkcji lub usługi

(opisz główne grupy odbiorów i przedstaw ich charakterystykę oraz
przedstaw listy intencyjne, porozumienia o współpracy, itp. min. 3 odbiorców)

Sposób pozyskania i metody utrzymania klientów
Sposób w jaki odbywać się będzie sprzedaż proponowanych produktów lub usług
W jaki sposób klienci będą informowani o oferowanych produktach lub usługach
Czy będą występować sezonowe zmiany popytu na produkty lub usługi? Jeśli tak, w jaki sposób
będą minimalizowane skutki tej sezonowości
Przedstaw plan awaryjny na okoliczność trudności ze zbytem produktu/ów lub usługi
Mocne i słabe strony, możliwości, szanse i zagrożenia przedsięwzięcia
Mocne strony przedsięwzięcia
Słabe strony przedsięwzięcia
Możliwości planowanego przedsięwzięcia
Szanse planowanego przedsięwzięcia
Zagrożenia planowanego przedsięwzięcia
( należy opisać czy w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności planowane jest
zatrudnienie pracowników, jeśli tak to należy wskazać rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie):

Planowane zatrudnienie

V. KALKULACJA WYDATKÓW NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI W RAMACH
WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW
dotyczy pozycji D wniosku Wn-O „Wyszczególnienie kosztów i wydatków do sfinansowania”.
Dodatkowo należy uzasadnić konieczność poniesienia zakupu wymienionego we wniosku,
opisać sposób wykorzystania przy prowadzeniu działalności
Wkład własny Wnioskodawcy (wielkość środków własnych w zł)
VI. UPRAWNIENIA I KWALIFIKACJE WNIOSKODAWCY
Wykształcenie (proszę udokumentować )
Opis przebiegu zatrudnienia

(w przypadku związku z profilem planowanej działalności proszę dołączyć świadectwa

pracy):

Szkolenia, kursy, uprawnienia związane z planowanym przedsięwzięciem (proszę udokumentować):

VII. STAN PRZYGOTOWAŃ DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Proszę podać czy zostały zakupione już maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposażenie,
surowce, towary, środki transportu, poczynione prace adaptacyjne, itp.)

..........................................................
data i podpis Wnioskodawcy

