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CZYM JEST BIZNESPLAN?  

Jego głównym zadaniem jest ocena opłacalności przewidzianych 

przedsięwzięć gospodarczych (w przypadku podziałania 19.2 ma 

potwierdzać ekonomiczne uzasadnienie operacji), jest sporządzony 

w formie pisemnej i jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku  

o przyznanie pomocy. 

 

BP nie gwarantuje, że w działalności naszej firmy nie pojawią się 

problemy, ale przygotuje podmiot na przeciwdziałanie tym 

problemom. 

Każdy BP jest indywidualnym pomysłem, który zawiera elementy 

składowe uwzględniające potrzeby osób decydujących o danej 

firmie, a także realia otaczających firmę warunków  

i posiadanych/dostępnych środków działania. 



CZYM JEST BIZNESPLAN?  

Biznesplan jest dokumentem, który powinien potwierdzać  

w szczególności, iż operacja jest uzasadniona ekonomicznie.  

Na podstawie danych historycznych oraz diagnozy obecnej sytuacji 

(lub przewidywania w zakresie możliwości założenia i skutecznego 

funkcjonowania nowego przedsiębiorstwa) zamieszcza się  

w biznesplanie projekcję celów operacji oraz prezentuje sposoby ich 

osiągnięcia.  

Przygotowując biznesplan należy uwzględnić wszelkiego rodzaju 

uwarunkowania natury finansowej, rynkowej, marketingowej, 

organizacyjnej, lub technologicznej, z którymi podmiot ubiegający 

się o przyznanie pomocy ma obecnie do czynienia oraz z którymi 

przyjdzie się mu zmierzyć w przyszłości. 



 
KTO SPORZĄDZA BIZNESPLAN? 
 

Biznesplan jest załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy, 

składanym dla następujących operacji: 

 

 podejmowania działalności gospodarczej,  

 rozwijania działalności gospodarczej, 

 

W przypadku Beneficjentów poddziałania 19.2 przyszłość firmy 

dotyczy okresu 2/3 lat od dokonania przez ARiMR płatności 

ostatecznej, w zależności od rodzaju wsparcia i podmiotu. 



3.1. CELE POŚREDNIE I KOŃCOWE ORAZ MOTYWY REALIZACJI 
OPERACJI  
 
Wnioskodawca powinien uzasadnić jakie są powody decyzji  
o realizacji operacji.  
 
Powinno się pokazać rzeczywiste powody np. względy biznesowe 
lub szanse na realizację własnych pasji.  
W tej części powinnyśmy znaleźć odpowiedź na pytania:  
- co tak naprawdę motywuje Wnioskodawcę do tego, żeby stworzyć 

dane przedsięwzięcie? 
- dlaczego akurat w wybranym obszarze Wnioskodawca widzi 

szanse na osiągnięcie sukcesu i perspektywy rozwojowe dla 
swojego przedsięwzięcia? 

  
Wybór branży lub konkretnego rodzaju działalności wymaga 
przedstawienia argumentów, które będą uzasadniały słuszność 
podjętej decyzji. Przy formułowaniu celów działalności podmiotu na 
najbliższe lata - należy uwzględnić perspektywy rozwoju firmy oraz 
przybliżyć działania, które pozwolą osiągnąć wyznaczone cele. 



SPÓJNOŚĆ BIZNESPLANU  
 
Zakres BP bywa różny i jest uzależniony od tego, w jakim celu został 
stworzony oraz jaki jest zakres i wielkość prowadzonej działalności. 
 
BP powinien zawierać tylko istotne informacje, które będą ważne dla 
osoby go oceniającej.  
 
Przyjęcie w biznesplanie nierealnych założeń, może skutkować 
negatywnymi konsekwencjami. Z jednej strony podmiot ubiegający 
się o przyznanie pomocy może mieć trudności w osiągnięciu w 
wyniku realizacji operacji, określonego w umowie, ilościowego lub 
wartościowego poziomu sprzedaży produktów, z drugiej zaś - 
niepoprawnie sporządzony, niespójny, nierealny lub niewiarygodny 
biznesplan - może być oceniony negatywnie.  
 
Przygotowując biznesplan należy uwzględnić wszelkiego rodzaju 
uwarunkowania natury finansowej, rynkowej, marketingowej, 
organizacyjnej, lub technologicznej, z którymi podmiot ubiegający 
się o przyznanie pomocy ma obecnie do czynienia oraz z którymi 
przyjdzie się mu zmierzyć w przyszłości 



PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE BIZNESPLANU  
• BP wypełnia się w języku polskim. Zaleca się, aby dokument został 
wypełniony elektronicznie i wydrukowany.  
• BP jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z WoPP. Informacje 
zawarte w BP oraz WoPP muszą być ze sobą zgodne/spójne 
(planowane koszty – zakres i wysokość, kwota pomocy, terminy 
realizacji operacji, liczba miejsc pracy, wielkość firmy, cele projektu, 
zakres i opis operacji, lokalizacja i zaplecze, itd.).  
• Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi wypełnić 
wszystkie pola w BP. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, 
musi wpisać „nie dotyczy”.  
• Nie można zmieniać formatu BP (usuwać poszczególnych 
punktów, tabel bądź kolumn). W przypadku zbyt małej liczby 
wierszy w poszczególnych podpunktach BP można dodać dodatkowe 
pozycje.  
•O ile w poszczególnych częściach biznesplanu nie określono 
inaczej, biznesplan należy wypełnić w kwotach netto, jeżeli dany 
podmiot jest / będzie płatnikiem podatku VAT. Natomiast w 
przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie 
jest płatnikiem podatku VAT, biznesplan należy wypełnić w kwotach 
brutto 



PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE BIZNESPLANU  
 

• W biznesplanie powinny być zamieszczone analizy własne 

dotyczące przyjętych założeń, np. w zakresie prognozy 

sprzedaży, ustalenia ceny średniej, czy szacunki dotyczące 

kosztów w ujęciu ilościowym. Jeśli w biznesplanie nie ma 

wystarczającej ilości miejsca - powinny być załączone na 

dodatkowych kartkach.  

• W dokumencie powinny się znaleźć tylko istotne / kluczowe 

informacje, które wywierają wpływ na przedstawiany projekt. 

Zamieszczanie informacji, które luźno wiążą się z tematem 

powoduje rozmycie obrazu i odciąga uwagę od istoty projektu 



PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE BIZNESPLANU  
 

Uzasadnienie ekonomiczne operacji opiera się na wskaźnikach. 

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, jeżeli wskaźniki 

rentowności oraz NPV mają wartość dodatnią.  

Dodatnia wartość wskaźnika rentowności warunkująca uzasadnienie 

ekonomiczne operacji, jest wymagana od roku następującego po 

roku dokonania przez ARiMR płatności końcowej w ramach operacji. 

WAŻNE! 

Uwzględnianie w BP nierealnych założeń, może skutkować 

negatywnymi konsekwencjami. Z jednej strony Beneficjent 

zobowiązuje się do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji, 

określonego w umowie ilościowego i wartościowego poziomu 

sprzedaży produktów, z drugiej zaś – niepoprawnie sporządzony, 

niespójny, nierealny lub niewiarygodny BP – może być oceniony 

negatywnie. 



PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE BIZNESPLANU  
 
Użyte w biznesplanie terminy oznaczają: 
  
 rok – rok obrachunkowy stosowany przez podmiot ubiegający się  

o przyznanie pomocy (jeżeli jest to okres inny niż od 01 stycznia do 
31 grudnia, należy to wskazać),  
 rok n – rok dokonania przez Agencję Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa, płatności końcowej w ramach operacji,  
 rok n-1 i rok n-2 – dozwolone lata realizacji operacji,  
 rok n+1 i rok n+2, rok n+3 – kolejne lata projekcji finansowej 

objętej operacją.  
Lata objęte operacją:  
 (rok n-2, rok n-1, rok n), rok n+1, rok n+2 – dotyczy operacji w 

zakresie podejmowania działalności gospodarczej,  
 (rok n-2, rok n-1, rok n), rok n+1, rok n+2, rok n+3 – dotyczy 

operacji w zakresie rozwoju działalności gospodarczej  
 
W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej nie należy wypełniać kolumn odnoszących się do 
okresu (rok n+3) 



I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE POMOCY  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwisko i imię / nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie 
pomocy oraz nr identyfikacyjny powinny być zgodne z danymi 
zawartymi we wniosku. 
 
Pozostałe dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy są 
zamieszczane we WoPP. 

 

1. Nazwisko i imię/ Nazwa   

  

  

  

1. Nr identyfikacyjny   



II. Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot 

ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, 

którą zamierza realizować 

 1.Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy (dot. operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej) 
Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na operację polegającą na 
podejmowaniu działalności gospodarczej w tej części wpisuje - nie 
dotyczy. 
 
Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy jest zobowiązany 
wykazać, że:  
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze 

podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub 
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować, lub  
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą 

zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub  
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą 

zamierza realizować.  

 

 

 

 

 



Ad a) Wnioskodawca pokazuje doświadczenie w realizacji projektów o 

charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować 

Ad c) Wnioskodawca pokazuje wykształcenie (poziom wykształcenia, 

nazwa uczelni, kierunek, zdobyty tytuł itp.) lub odbyte kursy  

i szkolenia (ukończone kursy i szkolenia mogące mieć wpływ na 

planowane przedsięwzięcie, np  związane z branżą, w której prowadzona 

będzie działalność), lub doświadczenie zawodowe, lub inne posiadane 

umiejętności mające znaczenie w stosunku do planowanej operacji 

Ad d) Wnioskodawca opisuje działalność, którą wykonuje, bezpośrednio 

związaną z planowaną do realizacji operacją 

 

Powyższe warunki będą potwierdzane dokumentami stanowiącymi 

załączniki do WoPP. (lp.12.1, 12.2, 12.3, 12.4) 



2.2 Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej 
działalność gospodarczej 
 
W tabeli należy opisać rodzaj majątku (np. grunty, budynki i budowle, 
maszyny i urządzenia, środki transportu, wartości niematerialne  
i prawne) oraz doprecyzować odpowiednio rodzaj (typ) majątku, jego 
lokalizację, powierzchnię/kubaturę, rok produkcji lub stan techniczny 
(wyłącznie odniesieniu do działalności, której dotyczy operacja) 
• Dodatkowo należy wskazać tytuł prawny oraz szacowaną wartość lub 
wartość księgową.  
Potwierdzeniem tego wymogu będą również załączane do wniosku o przyznanie 
pomocy dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do 
nieruchomości oraz - w przypadku posiadania zależnego - oświadczenie 
właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na 
realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja jest 
realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub 
będącej przedmiotem współwłasności. 

• W przypadku majątku obejmującego maszyny / urządzenia / środki 
transportu należy wpisać ich nazwę i typ, rok produkcji oraz stan 
techniczny (bardzo dobry, dobry, średni, zły).  
 



2.3. Stan przygotowań do podjęcia / rozwijania działalności 
gospodarczej i jej wykonywania 
 
 Wnioskodawca opisuje aktualną sytuację w jakiej się znajduje, stan 

przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej 
wykonywania, podjęte już działania związane z projektem (np. 
przeprowadzone badania rynku, wstępne umowy z odbiorcami lub 
dostawcami itp.)  

 W tym pkt. powinien się znaleźć opis możliwości wykorzystania 
posiadanych zasobów/zaplecza.  

 Jeśli w pkt. 2.2 wykazano np. wyposażenie i infrastrukturę 
pomieszczeń (podmiot dysponuje już odpowiednim lokalem na 
potrzeby prowadzenia działalności), a prowadzenie działalności wiąże 
się ze spełnieniem konkretnych wymagań dotyczących miejsca jej 
prowadzenia – Wnioskodawca powinien podać sposób spełnienia tych 
wymagań.  

 Jeśli podjęte zostały działania w celu realizacji operacji np. promocja, 
pozyskanie klientów, zaangażowanie środków, badanie rynku – to w 
tym miejscu podmiot opisuje te działania.  

 W tej części należy syntetycznie przedstawić sposób zorganizowania  
i realizacji operacji oraz uzasadnić, dlaczego w taki sposób 
Wnioskodawca planuje ją realizować. 



III. WSKAZANIE CELÓW POŚREDNICH I KOŃCOWYCH, W TYM 
ZAKŁADANEGO ILOŚCIOWEGO I WARTOŚCIOWEGO POZIOMU SPRZEDAŻY 
PRODUKTÓW LUB USŁUG.  
3.1. Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji 
Podmiot powinien pokazać rzeczywiste powody np. względy biznesowe 
lub szanse na realizację własnych pasji. W tym miejscu powinnyśmy 
znaleźć odpowiedź na pytania:  
 
 co tak naprawdę motywuje mnie do tego, żeby stworzyć dane 

przedsięwzięcie,  
 dlaczego akurat w wybranym obszarze widzę szanse na osiągnięcie 

sukcesu i perspektywy rozwojowe dla swojego przedsięwzięcia.  
 

Cele pośrednie są jednocześnie celami ekonomicznymi np. przychód ze 
sprzedaży, marża handlowa, zwiększenie produkcji, zwiększenie 
udziału w rynku, oszczędności w kosztach, natomiast cele końcowe / 
finalne to np. zysk z przedsięwzięcia.  
 
Wybór branży lub konkretnego rodzaju działalności wymaga 
przedstawienia argumentów, które będą uzasadniały słuszność podjętej 
decyzji. 



3.2. Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży 
produktów/usług/towarów 
 
Wnioskodawca określa planowany ilościowy i wartościowy poziom 
sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od 
planowanego dnia wypłaty płatności końcowej (Przewidywana data 
dokonania płatności ostatecznej – powyżej Tabeli 3.2).  
Podana wartość pozostaje w korelacji z Tabelą 9.1 Prognoza poziomu 
cen i wielkości sprzedaży, przy czym dane w Tabeli 9.1 dotyczą okresów 
obrachunkowych, a dane w Tabeli 3.2 dotyczą pełnego roku od 
przewidywanej daty dokonania przez ARiMR płatności ostatecznej.  
Tabela 3.2 będzie podstawą weryfikacji, czy został osiągnięty 30% 
(ilościowy lub wartościowy) poziom sprzedaży określony  
w umowie (uwaga zmiana rozporządzenia !!!) 
Powyższy warunek będzie sprawdzany na etapie weryfikacji Informacji 
monitorującej z realizacji biznesplanu, którą beneficjent zobowiązany 
jest złożyć w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym 
roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/II 
transzy.  



IV. OPIS WYJŚCIOWEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO 
SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY. 
4.1. Opis planowanej operacji - ogólne informacje o planowanej 
działalności gospodarczej. 
 
1.Podmiot podaje przewidywaną nazwę (w przypadku podejmowania 
działalności gospodarczej) lub nazwę działalności gospodarczej (w przypadku 
rozwoju działalności) 
 2.Podmiot podaje planowaną datę lub datę rozpoczęcia działalności 
gospodarczej (zgodnie z wpisem do KRS lub CEiDG).  
3.Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien również wskazać, 
czy będzie płatnikiem podatku VAT, czy jest płatnikiem VAT. Ma to istotne 
znaczenie w kontekście określenia wartości kosztów (netto/brutto).  
4.Przedmiot i zakres planowanej / działalności gospodarczej (wg PKD) Należy 
podać kod PKD planowanej działalności. Jeżeli prowadzenie przedsięwzięcia 
wymagać będzie więcej niż jednego kodu PKD należy podać wszystkie kody 
dotyczące operacji (podstawowej i dodatkowej). Wskazany numer PKD 
działalności, która będzie przedmiotem operacji, powinien się również 
znajdować / znaleźć we właściwym wpisie do CEiDG lub KRS (najpóźniej na 
etapie wniosku o pierwszą płatność).  
5.Rodzaj planowanej działalności gospodarczej – podaje się jeden, 
przeważający typ działalności gospodarczej w ramach operacji. 



IV. OPIS WYJŚCIOWEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ PODMIOTU 
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY. 
4.1. Opis planowanej operacji - ogólne informacje o planowanej 
działalności gospodarczej. 
 
6. Opis dotychczasowej działalności gospodarczej (dot. operacji  
w zakresie rozwijania działalności gospodarczej).  
 historia firmy - data i forma założenia firmy oraz najważniejsze 

wydarzenia związane z jej funkcjonowaniem, 
  najbardziej znaczące osiągnięcia firmy  
 dane o poprzednich i aktualnych udziałowcach,  
 informacje o kontrahentach,  
 obecny stan prawny, finansowy i organizacyjny firmy,  
 opis branży i produktu lub usługi (konkurencyjność oferty),  
 plany rozwoju.  

Powyższe informacje należy odnieść do aktualnego etapu rozwoju firmy. 
Istotne jest również ujęcie w tym punkcie wpływu projektu na 
prowadzoną działalność, tj. czy w wyniku realizacji projektu zmieni się 
przedmiot działalności, czy przedsiębiorca zamierza wycofać się z 
prowadzonej do tej pory działalności, czy też rozszerzyć ją, jakie są 
przewidywane zmiany organizacyjne w przypadku przyznania pomocy.  



 
pkt. 7 - 9 biznesplanu, są wypełniane, jeżeli LGD w kryteriach wyboru 
operacji przewidziała przyznanie punktów za zgodność operacji z celami 
przekrojowymi Programu. 
7) Innowacyjność operacji. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, 
należy wymienić ten zakres rzeczowy operacji lub planowane do 
wdrożenia rozwiązania, które stanowią o innowacyjności operacji i 
budują przewagę konkurencyjną.  
8) Wpływ operacji na ochronę środowiska. W przypadku zaznaczenia 
odpowiedzi TAK, należy wymienić ten zakres rzeczowy operacji lub 
planowane do wdrożenia rozwiązania, które mają wpływ na ochronę 
środowiska i w jakim zakresie.  
9) Wpływ operacji na przeciwdziałanie zmianom klimatu. W przypadku 
zaznaczenia odpowiedzi TAK, należy wymienić ten zakres rzeczowy 
operacji lub planowane do wdrożenia rozwiązania, które mają wpływ na 
przeciwdziałanie zmianom klimatu i w jakim zakresie.  
 
 



4.2. Analiza marketingowa 
 
Fundamentem biznesplanu w zakresie analizy marketingowej jest 
diagnoza sytuacji, określenie i wybór rynków docelowych oraz wybór 
ogólnych strategii, a także przedstawienie programu realizacji 
przyjętych celów w biznesplanie. 
Analiza marketingowa operacji powinna potwierdzać możliwość 
realizacji przyjętych założeń w określonych warunkach rynkowych.  
Musi opierać się na diagnozie sytuacji, określeniu i wyborze 
odpowiedniej oferty, doborze klientów, rynków, właściwej dystrybucji  
i promocji oraz trafnej identyfikacji konkurencji na rynku.  
Planując biznes warto znaleźć takie miejsce lub branżę, w której istnieje 
jeszcze pewna nisza, a tym samym zaoferować takie produkty lub usługi 
lub towary, na które będzie zapotrzebowanie. Dostrzeżenie takiej niszy 
na rynku może gwarantować sukces przedsięwzięcia. Nisza rynkowa to 
pewna niewielka grupa odbiorców, oczekujących na zaspokojenie 
wyraźnie sprecyzowanych potrzeb. Zapotrzebowanie to dotyczy 
zarówno nabycia produktów, jak i usług. Czynnikiem wpływającym na 
decyzje zakupowe klientów może być zarówno cena, jak i jakość danego 
produktu czy też usług 



 
4.2.1. Oferta - charakterystyka produktu/usługi/towaru 
 
W tej części podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy opisuje, jakie 
produkty/towary/usługi będą oferowane na rynku, czy są to nowe 
produkty, czym różnią się od dotychczas dostępnych, dlaczego klienci 
wybiorą ofertę podmiotu.  
Dobrze jest wykazać się unikalnością lub konkurencyjnością pomysłu, 
usługi czy produktu.  
Opis powinien być precyzyjny i przedstawiać rzeczywistą ofertę firmy. 
Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określa  
i charakteryzuje działalność główną oraz działalność poboczną, jeśli 
będzie prowadzona. W opisie produktu/usługi/towaru należy zwrócić 
również uwagę na te elementy, które będą wyróżniały ofertę na tle 
konkurencji. Warto wskazać, w czym oferta może być lepsza od już 
dostępnej na rynku (np. jakość, cena). 
 Przy wypełnianiu tego punktu można powołać się na przeprowadzone 
badania, analizy, źródła danych, podać metodologię badań oraz główne 
założenia. 
 



 
4.2.2. Klienci 
 
Przeprowadzając analizę klientów, dobrze jest zidentyfikować odbiorców 
strategicznych, ich cechy, potrzeby i liczebność grupy. 
 
Opis potrzeb przyszłych klientów, powinien być przestawiony również 
przez pryzmat ich możliwości finansowych.  
 
Dobrze jest podzielić wszystkich odbiorców na mniejsze grupy  
o podobnych potrzebach i oczekiwaniach.  
 
Podział np. ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania. 
 
Tabela powinna pokazać do jakiej grupy odbiorców będą adresowane 
nowe produkty/towary/usługi. 



 
4.2.3. Rynek 
 
Należy opisać, jak będzie wyglądała kwestia zaopatrzenia  
w towary/materiały/półprodukty niezbędne dla realizacji planowanych 
usług lub procesu produkcji.  
Należy np. zweryfikować, czy w najbliższym otoczeniu istnieją 
hurtownie, punkty odbioru towarów, składy celne itp.  
Należy zwrócić m.in. uwagę na identyfikację głównych dostawców, ich 
charakterystykę pod kątem zalet i wad oferowanych przez nich 
produktów/usług/towarów, a także identyfikację alternatywnych źródeł 
zaopatrzenia. 
Należy również wskazać, czy istnieją bariery wejścia na rynek (np. czy 
wymaga to dużych nakładów, posiadania technologii, know-how, 
patentów, koncesji) oraz czy istnieje możliwość pozyskiwania nowych 
rynków zbytu, a jeśli tak, to, w jaki sposób.  
W przypadku, gdy nabywcą usługi jest tylko jeden podmiot należy 
określić, jaki wpływ na prowadzoną działalność będzie mieć sytuacja,  
w której firma jest całkowicie uzależniona od jednego odbiorcy, i czy 
będzie możliwe znalezienie nowych rynków zbytu.  



 
4.2.4. Dystrybucja i promocja 
 
W Tabeli powinien znaleźć się m.in. opis:  
- w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż i promocja po 

zrealizowaniu operacji,  
- w jaki sposób klienci będą informowani o produktach/ 

towarach/usługach,  
- jakie narzędzia promocji oraz reklamy zostaną zastosowane  

w związku z zrealizowaną inwestycją  
- jakie kanały dystrybucji będą stosowane 
 
Należy opisać, w jaki sposób zorganizowana będzie sprzedaż nowych 
lub ulepszonych produktów/usług/towarów.  
W szczególności należy ująć, czy dystrybucja będzie miała charakter 
tradycyjny, czy też będzie możliwość dokonania zakupu za 
pośrednictwem Internetu. W przypadku tradycyjnych form sprzedaży 
należy umieścić informację na temat punktów sprzedaży, np. sklepy 
detaliczne, hurtownie, supermarkety, sprzedaż w siedzibie producenta 



 
4.2.5. Konkurencja na rynku 
 
W tabeli należy wskazać minimum trzech głównych konkurentów na 
rynku oraz podać możliwie szczegółowe dane. Scharakteryzować silne 
strony konkurencyjnej oferty oraz powód, dla którego uznawani są za 
silną lub słabą konkurencję. Warto wskazać konkretne podmioty, które 
będą stanowiły konkurencję. 
Im więcej informacji będzie znanych na temat istniejącej na rynku 
konkurencji przed uruchomieniem planowanej działalności, tym łatwiej 
będzie dostosować swoją ofertę oraz ocenić szanse projektu na rynku.  
• Identyfikacja konkurencji polega na przypisaniu wag dla: Potencjału 
firmy, Pozycji i udziału w rynku, Ceny, Jakości produktu / usługi / 
towaru, Reklamy / promocji / dystrybucji. 
• Następnie wyliczany jest średni wynik punktowy. Pozwala to 
umiejscowić ofertę podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na 
tle konkurencji na danym rynku.  
• Przy ocenie BP nie jest korzystny brak konkurentów, jak i ich nadmiar. 
Wnioskodawca rozpoczynający działalność nie może dać sobie 
najwyższej noty.  



 
4.2.5. Konkurencja na rynku 
 
Konkurent 1 / Konkurent 2 / Konkurent … Trzeba wpisać konkretne 
nazwy konkurencyjnych firm 
• Należy wskazać, na jakim rynku działają ww. konkurencji. 
• Należy opisać silne lub słabe strony oferty konkurencyjnej, 
potencjalne działania swoich konkurentów oraz swoją reakcję na te 
działania.  
• Należy podać powód, dla którego uznawani są za silną lub słabą 
konkurencję.  
• Należy wskazać, w jaki sposób konkurenci promują swoje produkty / 
usługi / towary.  
• Strategia konkurowania – jak firma będzie konkurować (np. ceną, 
jakością lub inaczej), dlaczego strategia będzie skuteczna), należy 
przewidzieć, jakim potencjałem dysponuje konkurent i czy jego 
działania odwetowe nie będą dla firmy zbyt groźne na obecnym etapie 
działalności. W tej części BP powinny być opisane te działania 
marketingowe, które Wnioskodawca zamierza zrealizować, aby przyszła 
działalność była rozpoznawalna na rynku, a oferowane produkty/usługi 
były identyfikowane 



4.2.5. Konkurencja na rynku 
 
 Dobrze przygotowana analiza rynku pozwala wyciągnąć wnioski, czy 

planowana działalność będzie dobrze ulokowana oraz czy produkty 
lub usługi znajdą potencjalnych odbiorców. 

  
 Pokazane informacje powinny potwierdzać, czy warto rozpoczynać 

działalność w miejscu i czasie, określonym w projekcie.  
 

 Analiza rynku, na którym będzie prowadzona działalność, wymaga 
ciągłej obserwacji i wyciągania stosownych wniosków.  
 

 Im więcej informacji zostanie pozyskanych na etapie planowania 
biznesu, tym mniej pułapek może pojawić się w trakcie prowadzenia 
operacji. 



 
5.1. Analiza SWOT 
 
Skrót pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: 
strengths (mocne),  
weaknesses (słabe),  
opportunities (szanse, możliwości), 
threats (zagrożenia).  
• Analiza ma na celu ustalenie mocnych stron i obszarów  
o słabszej pozycji wyjściowej np. w stosunku do już istniejącej 
konkurencji. Analiza obejmuje również potencjalne szanse oraz 
zagrożenia, które mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie firmy.  
• Mocne i słabe strony zależą głównie od czynników, na które mamy 
realny wpływ.  
• Szanse i zagrożenia w dużej mierze zależą od procesów zachodzących 
na zewnątrz firmy 
 
 
Wyniki analizy SWOT powinny uzasadniać, dlaczego dana operacja 
powinna być finansowana. 



 
5.2. Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań 
alternatywnych. 
 
W tej części weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca:  
• wskazał rozwiązania będące odpowiedzią na zidentyfikowane  
i zdiagnozowane ograniczenia związane z wykonalnością operacji: 
organizacyjne lub techniczne, lub czasowe, lub finansowe, lub prawne  
i inne.  
• wskazał, czy będzie możliwe rozszerzenia działalności lub zmiana jej 
profilu.  
• czy przedstawił analizę szans i zagrożeń dla proponowanego 
przedsięwzięcia.  
 
W tej części mogą być opisane czynniki, które mogą ułatwić prowadzenie 
przedsiębiorstwa, zarówno zależne jak i niezależne od Wnioskodawcy 
oraz te, które mogą je utrudnić. Jeśli zostaną wskazane czynniki 
Wnioskodawca podał uzasadnienie – dlaczego mogą sprzyjać, bądź 
stanowić niebezpieczeństwo dla działalności. 



 
VI. PLANOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW 
POŚREDNICH I KOŃCOWYCH 
 
6. 6.1. Etapy realizacji operacji  
 
Należy przedstawić kolejność zdarzeń, które następując po sobie 
powinny doprowadzić do zrealizowania zakresu rzeczowego oraz do 
osiągnięcia zakładanych rezultatów operacji. 



6.2. Źródła finansowania operacji. 
 

Należy wskazać źródła finansowania operacji oraz finansowanie 
działalności dla okresu bieżącego oraz wymaganego okresu 
prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności zakresu 
rzeczowego operacji. 
 
 Podejmowanie działalności gospodarczej – min. 70% kwoty premii 

określonej w LSR oraz wszelkie zidentyfikowane koszty podjęcia 
działalności gospodarczej i jej prowadzenia przez okres 2 lat od 
dokonania przez ARiMR płatności końcowej. 

 Rozwijanie działalności gospodarczej – kwota pomocy oraz 
zidentyfikowane koszty rozwijania działalności gospodarczej i jej 
prowadzenia przez okres 3 lat od dokonania przez ARiMR płatności 
końcowej.  
 

Środki finansowe powinny umożliwić realizację działań zgodnie  
z przyjętym harmonogramem. Posiadane środki powinny pokrywać 
koszty (kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne). Środki posiadane oraz 
przyszłe powinny także zapewnić utrzymanie płynności finansowej w 
okresie realizacji operacji. 
 



 
VII. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY OPERACJI.  
 
7.1. Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji 
operacji. 
 
Przyjęte założenia dotyczące planowanej wielkości kosztów powinny być 
zgodne z WoPP.  
Przyjęte koszty powinny być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne 
do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne (wykaz kosztów zawiera w § 17 
ust. 1 rozporządzenia LSR).  
Należy wskazać kryteria, na podstawie których dokonano wyboru 
maszyn, urządzeń, sprzętu.  
Uzasadnić konieczność dokonania zakupu towarów i usług o podanych 
parametrach technicznych i jakościowych wraz z uzasadnieniem cen 
zakupu. 
 
Podczas uzupełniania tabeli 7.1 należy pamiętać, że kluczowe  
w procesie rozpatrywania wniosku będzie badanie przez Urząd 
Marszałkowski(UM) racjonalności oraz uzasadnienia zakresem operacji - 
kosztów planowanych do poniesienia w ramach realizacji operacji.  



 
VIII. WSKAZANIE PLANOWANYCH DO UTWORZENIA MIEJSC PRACY 
 
 Należy wskazać, czy realizacja operacji spowoduje utrzymanie miejsc 
pracy lub utworzenie miejsc pracy. Należy wymienić  
i opisać utworzone stanowiska w ramach operacji, należy podać 
planowane zatrudnienie w etatach lub w częściach etatów 
(średniorocznie), wskazując:  
 
 nazwę stanowiska oraz zakres podstawowych obowiązków, 

 
 rodzaj zatrudnienia: jednoosobowa działalność gospodarcza 

(samozatrudnienie)/umowa o pracę/spółdzielcza umowa o pracę  
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), 
 

 okres zatrudnienia i prowadzenia działalności w roku - jeśli 
działalność gospodarcza jest sezonowa.  



 
IX. PROJEKCJA FINANSOWA DLA OPERACJI 
9.1. Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży 
 
Produkt / usługa / towar są podawane zgodnie z Tabelą 4.2.1 Oferta – 
charakterystyka produktu / usługi / towaru.  
Należy również określić, na jakim poziomie będą kształtowały się ceny 
za poszczególne produkty/usługi/towary oferowane przez podmiot.  
Należy przy tym pamiętać, aby podane ceny uwzględniały ich realny 
poziom rynkowy, co będzie czyniło założenia bardziej wiarygodnymi.  
Weryfikacja obejmuje również uzasadnienie prognozy cen – założenia 
przyjęte na potrzeby opracowania powyższych prognoz ceny sprzedaży 
własnych produktów / usług / towarów) i wielkości sprzedaży.  
Jeśli w okresie trwałości operacji będą występować jakiekolwiek zmiany 
cen – w tabeli powinna być przedstawiona wartość uśredniona (przy 
czym należy opisać jak w skali roku zmieniała się będzie dana wartość).  
Uzasadnienie dot. również sytuacji rynkowej, jakości, zmian w kosztach, 
marży produktu itp.  



 
9.2. Rachunek zysków i strat 
 
Rachunek zysków i strat pomaga oszacować przychody oraz koszty 
podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej. 
 
Widząc poszczególne pozycje kosztów generowanych przez firmę, 
można uwzględnić ewentualne korekty w bieżących wydatkach, które 
zabezpieczą przed utratą płynności finansowej np. poprzez 
ograniczanie kosztów opłat za media, czy też reklamy firmy. 
 
Na podstawie danych z tabel „Prognoza poziomu cen i wielkości 
sprzedaży” oraz „Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych 
do realizacji operacji” należy przedstawić rachunek zysków i strat dla 
okresu bieżącego oraz na dwa następne lata. 



 
9.3. Zaktualizowana wartość netto  
 
Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, jeśli generuje przychody,  
a jej efektywność weryfikowana będzie m.in. na podstawie wskaźnika 
NPV.  
Badane przedsięwzięcie jest opłacalne, jeżeli NPV jest większe od 0.  
 
Wartości NPV: 
 NPV > 0. Oznacza to, że stopa zwrotu jest wyższa niż koszt 

pozyskania kapitału. Projekt kwalifikuje się do wstępnej akceptacji. 
Dodatnie NPV zwiększa zasoby firmy, wzmacnia jej pozycję  
i zmniejsza podatność na zakłócenia i zmiany otoczenia.  
 

 NPV = 0. Oznacza to, że stopa zwrotu jest równa kosztom kapitału. 
Projekt jest neutralny, co oznacza, że nie zmniejsza on ani też nie 
zwiększa zasobów firmy.  
 

 NPV < 0. Oznacza to, że stopa zwrotu z danej inwestycji jest niższa 
niż koszt kapitału. Projekt należy odrzucić, gdyż zmniejsza zasoby 
firmy ( w wyjątkiem niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa 
produktów rolnych) 



Błędy w sporządzaniu Biznesplanu 
 
 „Lanie wody” – objętość biznesplanu zależy od rodzaju planowanej 

operacji. Inaczej podejdzie się do BP w przypadku zamierzenia 
uruchomienia produkcji nowego produktu, który wymaga pozyskania 
nowoczesnej technologii, a inaczej do uruchomienia domków na 
wynajem. Niezależnie jednak od tego co jest przedmiotem BP, należy 
pamiętać, że w konstruowanym dokumencie muszą się znaleźć tylko 
istotne/kluczowe informacje, które wywierają wpływ na 
przedstawiany projekt. Umieszczanie informacji, które tylko luźno 
wiążą się z tematem powoduje rozmycie obrazu i odciąga uwagę 
osób zainteresowanych inwestycją od istoty zadania inwestycyjnego 
 

 Brak pomysłu na działalność (jeśli potencjalny wnioskodawca zadaje 
pytanie lub liczy na wskazówkę „co teraz opłaca się robić?” – nie 
powinieneś myśleć o otwieraniu własnej firmy) 
 

 Brak realizmu w konstruowaniu planów finansowych. Powszechnie 
zawyża się przychody i maksymalne obniża koszty. Planując operację 
należy mieć pewność, że przychody i koszty, które są podawane, są 
de facto możliwe do uzyskania w okresie realizacji projektu.  
W przeciwnym razie osoba oceniająca BP nie uwierzy w możliwość 
realizacji planu i negatywnie go oceni 



Błędy w sporządzaniu Biznesplanu 
 
 Błędy w analizie finansowej - Konstruujące BP zapominamy  

o konieczności oszacowania zobowiązań wobec dostawców i budżetu 
państwa. Do podstawowych błędów zaliczyć można również źle 
oszacowaną amortyzację (nie uwzględnienie daty przyjęcia środka 
trwałego do ewidencji] oraz zbyt wysoką rentowność projektu 
 

 Błędna ocena sytuacji rynkowej 
 

 Wyolbrzymianie zapotrzebowania rynku 
 

 Niewłaściwe proporcje w strukturze np. zbytnia koncentracja na 
produkcie lub zbyt pobieżna analiza rynku (np. konkurencji) 
 

Rzetelne opracowanie BP daje możliwość przeanalizowania wszystkich 
aspektów mających związek z rozpoczęciem nowej działalności lub 
rozwojem firmy.  
BP pokazuje umiejętności osób decydujących o firmie do podejmowania 
trafnych decyzji, w zakresie trwałego usytuowania firmy na rynku,  
a także stworzenia jej wizji sukcesu/rozwoju.  
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