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Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: 

 

"Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz biznes plan w procesie 

podejmowania decyzji o przyznaniu dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej" 

 

1. Zdolności i predyspozycje do prowadzenia działalności na własny rachunek (charakterystyka 

profilu zawodowego przyszłego przedsiębiorcy). 

 Metody określania (identyfikowania) zdolności i predyspozycje do prowadzenia działalności – 

testy kompetencji zawodowych, metody budowy własnych testów kompetencji zawodowych 

oraz wykorzystywania dostępnych testów. Interpretacja testów; 

 Przygotowanie kompleksowej usługi doradczej dla starterów jako czynnik współdecydujący o 

powodzeniu przyszłego przedsięwzięcia – przygotowanie pakietów doradczych do 

wykorzystania w trakcie usługi doradczej. 

2. Najczęściej poruszane obszary problemowe w doradztwie dla starterów. 

 Analiza SWOT przyszłej działalności; 

 Biznes plan i studium wykonalności dla nowootwieranej firmy; 

 Sposoby i metody przeprowadzenia analizy opłacalności finansowej przedsięwzięcia; 

 Ramy administracyjno-prawne prowadzonej działalności; 

 Ewidencja/rejestracja działalności. 

3. Wymagane pozwolenia, certyfikaty i koncesje. 

4. System księgowy oraz sprawozdawczość finansowa. 

5. Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego na etapie zakładania i rozwoju firmy. 

6. Biznes plan: 

 Istota Biznes Planu; 

 Pojęcie planowania i planu gospodarczego; 

 Definicja i rodzaje Biznes Planu; 

 Ogólne zasady metodyczne przygotowania Biznes Planu; 

 Ocena Biznes Planu i związana z nim odpowiedzialność.  
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7. Typowe zastosowania Biznes Planu: 

 Uruchamianie działalności gospodarczej, operowanie Biznes Planem w procesie uruchamiania 

działalności gospodarczej; 

 Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem; 

 Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi; 

 Przebieg cyklu inwestycyjnego; 

 Faza przed-inwestycyjna; 

 Faza realizacji; 

 Faza operacyjna. 

8. Pozyskiwanie kapitału (kredyt inwestycyjny), operowanie Biznes Planem przy pozyskiwaniu 

kapitału. 

9. Biznes Plan małego przedsiębiorstwa, omówienie układu treści oraz  typowej struktury Biznes 

Planu małej firmy. 

 Streszczenie; 

 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa; 

 Analiza SWOT; 

 Cele przedsiębiorstwa; 

 Plan marketingowy; 

 Plan działalności operacyjnej; 

 Plan organizacji i zarządzania; 

 Plan zatrudnienia  

 Harmonogram głównych zamierzeń 

 Plan finansowy; 

 Ocena finansowa. 

10. Metodologia budowy planu finansowego. 

 Plan inwestycyjny; 

 Plan przychodów; 

 Plan kosztów; 

 Plan rachunku wyników; 

 Plan przepływów pieniężnych 

11. Przykład Biznes Planu małego przedsiębiorstwa. 

12. Ocena Biznes Planu. 


