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Jeżeli Wnioskodawca zrealizował już operację
z wykorzystaniem środków unijnych, wówczas w tym
miejscu powinien wskazać np. nr i datę podpisania
umowy oraz przedłożyć kopię umowy.

Pole wypełniane jest tylko w przypadku, gdy:
• Wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą
• Wnioskodawca posiada kwalifikacje 

odpowiednie do realizowanej operacji.

Pole wypełniane w przypadku, gdy Wnioskodawca 
prowadzi działalność odpowiednią do realizowanej 
operacji tj. posiada w zakresie działalności 
rozwijany kod PKD.



W tabeli Wnioskodawca ma wykazać wszystkie zasoby, które w połączeniu 

z planowanym do realizacji zakresem rzeczowym (część VII Biznesplanu oraz 

Zestawienie rzeczowo-finansowe z formularza WoPP – dotyczy zakresu innego 

niż premia) stanowią zamkniętą całość.



W tabeli Wnioskodawca powinien opisać:

• zasoby wskazane w tabeli 2.2 m.in. do czego będą wykorzystywane i w jakim zakresie;

• wymagania, jakie powinien spełnić w ramach operacji m.in. zmiana sposobu 

użytkowania budynku, kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności, 

pozwolenia/decyzje niezbędne do prowadzenia działalności;

• działania podjęte w celu realizacji operacji np. przeprowadzone badanie rynku, 

rozeznanie branży, w jakiej prowadzona będzie działalność gospodarcza.



W tabeli Wnioskodawca powinien:

• wyszczególnić cele pośrednie i cele końcowe, które są celami ekonomicznymi;

• krótko opisać motywy podjęcia/rozwinięcia działalności gospodarczej.



W polu należy wpisać datę płatności ostatecznej 
tzn. do daty złożenia wniosku o płatność 
ostateczną (wskazanej w formularzu WoPP) 
należy dodać 4 miesiące.

W tabeli Wnioskodawca powinien:
- precyzyjnie określić nazwę produktu/towaru/usługi;
- wskazać w kolumnie ilość/liczbę jedynie wartość wyrażoną liczbą;
- określić wartość netto/brutto tzn. wskazaną ilość/liczbę pomnożyć przez 

cenę jednostkową produktu/towaru/usługi określoną w tabeli IX.9.2 
Biznesplanu.



W przypadku premii nazwa ma uwzględniać imię 

i nazwisko Wnioskodawcy.

Planowana data 

rozpoczęcia działalności 

(Premia) w formacie 

miesiąc/rok.

W wierszu należy (dotyczy rozwijania działalności gospodarczej):

- umieścić krótki opis dotychczasowej działalności gospodarczej;

- wyszczególnić otrzymaną przez Wnioskodawcę pomoc publiczną (jeżeli dotyczy).



W wierszu należy opisać produkty/usługi/towary wyszczególnione w tabeli 
III.3.2, które są bezpośrednio powiązane z planowanym do realizacji 
zakresem rzeczowym. Opis powinien być precyzyjny.

W wierszu należy opisać oczekiwania i potrzeby 
klientów w powiązaniu z tabelą 4.2.2 Klienci.

W wierszu należy wskazać, na jaki rynek Wnioskodawca 
„wchodzi” z proponowaną ofertą oraz wskazać geograficzny 
rynek docelowy.

W wierszu należy udzielić krótkiej odpowiedzi czy popyt będzie 
ulegał sezonowym zmianom, jeżeli odpowiedź brzmi tak należy 
wskazać jak będą minimalizowane skutki sezonowości.



Należy pogrupować klientów, 
do których kierowana jest 
oferta np. według wieku.

Należy wskazać cechy, 
które wyróżniają daną grupę 
określoną w kolumnie 1.

Należy wyszczególnić potrzeby 
danej grupy klientów 
w powiązaniu z informacjami 
widniejącymi w tabeli 4.2.1.

Należy określić liczebność danej grupy 
oraz odnieść ją do obszaru 
geograficznego. Ponadto, należy wskazać 
źródło danych.

Należy określić liczbę 
klientów, do jakiej 
Wnioskodawca 
zamierza trafić z ofertą 
wraz z podaniem źródła 
szacowania danych.



W wierszu należy opisać głównych dostawców m. in. w jaki asortyment 
będzie się zaopatrywał Wnioskodawca u danego dostawcy, jak będzie 
wyglądała kwestia zaopatrzenia w materiały/produkty/towary niezbędne 
do prowadzenia działalności gospodarczej. 

W wierszu należy określić, jaki jest rynek, na który Wnioskodawca 
„wchodzi” z ofertą oraz krótko opisać lokalne uwarunkowania rynku, na 
którym w głównej mierze prowadzona będzie działalność gospodarcza.



W wierszu należy uzasadnić skuteczność wybranych metod promocji 
wskazanych w wierszu powyżej.



Należy wskazać, 
co najmniej 
3 konkurentów 
wraz z danymi 
umożliwiającymi 
ich identyfikację

W wierszu należy opisać silne lub słabe strony każdego z konkurentów.

W wierszu należy określić powód, dla którego dany konkurent 
uważany jest za silną lub słabą konkurencję.

W wierszu należy wskazać, w jaki sposób poszczególni konkurenci 
promują swoją ofertę. 





Tabelę należy wypełnić przy założeniu, że 
przedsiębiorca już działa w branży i zrealizował 
zakres rzeczowy, na który otrzymał 
dofinansowanie.



W tabeli należy przedstawić kolejność zdarzeń, które następując po 
sobie powinny prowadzić do zrealizowania zakresu rzeczowego 
operacji oraz wykonywania przy jego użyciu działalności gospodarczej. 



W tabeli Wnioskodawca wskazuje środki finansowe 
niezbędne do sfinansowania całkowitej wartości operacji 
oraz bieżącej działalności przedsiębiorstwa.



W tabeli Wnioskodawca określa zakres rzeczowy, który jest niezbędny do zakupu w ramach 
realizowanej operacji. Jednocześnie, informacje zawarte w tej części Biznesplanu muszą być 
zgodne z pozostałą dokumentacją aplikacyjną oraz częścią B.V i B.VI formularza wniosku 
(dotyczy zakresu innego niż premia).

Należy wskazać uzasadnienie 
poniesienia danego kosztu 
w kontekście planowanej operacji.

Należy wskazać minimalne parametry techniczne 
urządzeń/sprzętu, które znajdują odzwierciedlenie 
w dokumencie stanowiącym podstawę do szacowania 
ceny.



W tabeli należy wyszczególnić i opisać planowane do utworzenia/utrzymania 
miejsca pracy, pamiętając, że mają one być ściśle związane z realizowaną operacją. 



W tabeli należy wyszczególnić produkty/usługi/towary zgodnie z tabelą 3.2 Biznesplanu. Jak sama nazwa 
wskazuje w niniejszej tabeli sporządzana jest prognozę. Podstawowe zasady:
• Ceny jednostkowe sprzedaży nie powinny znacząco odbiegać od ceny konkurencji oraz cen 

obowiązujących na rynku. Ponadto, szacowana cena nie powinna być zawyżona w stosunku do 
proponowanej oferty i odwrotnie;

• Wielkość sprzedaży musi być realna do osiągnięcia przy danym poziomie zatrudnienia oraz możliwości 
posiadanych urządzeń i zasobów;

• Zmiany ceny jednostkowej w roku n+2 w stosunku do roku n+1 muszą mieć swoje uzasadnienie w opisie 
pod tabelą, dotyczy to także wielkości sprzedaży;

• Opis pod tabelą powinien uzasadniać przyjęte wartości oraz pozwolić na stwierdzenie, że faktycznie 
szacunki są możliwe do zrealizowania.



W tej części tabeli 
należy umieścić 
metodykę wyliczenia 
poszczególnych 
kosztów. Ponadto, 
należy wskazać 
metodykę wyliczenia 
przychodów w roku n, 
n-1 i n-2.

W tym polu należy 
wskazać przychody 
z tytułu dotacji. 



Tabele należy uzupełnić danymi z narzędzia 
pomocniczego, które po uzupełnieniu tabel 
7.1, 9.1 oraz 9.2 automatycznie wyliczy 
wartości widniejące w tych tabelach.
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