ZAŁOŻENIA PLANU EKONOMICZNO - FINANSOWEGO (BIZNES – PLAN)
( wersja uproszczona )
dla Wnioskodawców składających wniosek do Starosty Pułtuskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


Podstawowe dane na temat przyszłej firmy oraz informację o jej właścicielu.



Charakterystyka przedsięwzięcia.

1.

Dane dotyczące lokalizacji – gdzie ? i dlaczego ? będzie zlokalizowane przedsięwzięcie,
powierzchnia produkcyjna, magazynowa, handlowa, oraz działki, forma własności lokalu
bądź działki. W przypadku umowy najmu, podać okres obowiązywania umowy oraz wysokość czynszu ustalonego obecnie oraz
na przyszłość.

2.
-

Opis planowanego przedsięwzięcia:
rodzaj przedsięwzięcia (produkcja, usługi, handel),
opis produktu lub usługi (główne cechy, zalety, przewagi konkurencyjne),
zakładany przyrost wielkości miesięcznej produkcji lub świadczonych usług,
zawarte umowy i porozumienia na najbliższy okres, zapewniające zbyt na wspierany pożyczką produkt lub usługi.

3.
-

Ocena rynku:
przewidywany popyt na produkty lub usługi, koszty, przychody, dochody,
główni odbiorcy produktów (usług) i formy rozliczenia z nimi,
przewidywane kierunki sprzedaży (dzielnica, miasto, region, kraj, zagranica ),
istniejący konkurenci przyszłej firmy (ich opis z podaniem wielkości, oferowanego produktu lub usług oraz cen),
podstawowe elementy marketingu, które przyszła firma ma zamiar stosować (wybór segmentu rynku, oferta produktowa,
dystrybucja, polityka cenowa, formy promocji, reklama, akwizycja).

4.
-

Ocena przyszłej firmy:
mocne i słabe strony firmy,
ocena czynników zewnętrznych: lokalizacja , główni konkurenci, przewidywana pozycja,
na rynku, stopień nasycenia rynku, tendencja zmian popytu, inne ważne czynniki,
ocena czynników wewnętrznych: trwały majątek, zatrudnienie i kierownictwo, przewidywane koszty i przychody prowadzenia
działalności ( określić spodziewany dochód w okresie miesięcznym i rocznym ),
możliwości i szanse,
zagrożenia.

III.

Podsumowanie:

1.

Istota całego przedsięwzięcia.

2.

Najważniejsze założenia biznes – planu.

3.

Przekonujące zobrazowanie spodziewanych sukcesów (efektów).

Proszę o niewpisywanie planowanych wydatków w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do biznes
planu.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
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