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BIZNESPLAN
PYTANIA I ODPOWIEDZI

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
SPÓŁDZIELNI SOJCALNYCH

PIERWSZY

Wstęp

Biznesplan - pytania i odpowiedzi

Każdy, kto przynajmniej raz spróbował, wie już, że pisanie
biznesplanu nie jest proste. Każda rubryka to kolejne
pytania, a z każdą odpowiedzią pytań nie ubywa  wręcz
przeciwnie  kolejne rzeczy stają się nieoczywiste.
Dlatego właśnie, we współpracy z naszymi specjalistami
ds. biznesplanu, prawa i ekonomii społecznej
przygotowałyśmy zestaw najpopularniejszych pytań i
odpowiedzi zadawanych przez Was podczas
przygotowywania biznesplanów.
Mamy nadzieję, że poradnik okaże się pomocny. Kolejne
częsci już niebawem. Tymczasem, wszystkim bez wyjątku,
życzymy samych sukcesów.

Zespół Stowarzyszenia Na Rzecz

Spółdzielni Socjalnych

1.

Czy w biznesplanie powinna znaleźć

specyfikacja technicznasprzętów/towarów

planowanych do zakupienia w ramach

dotacji

Tak

Uzasadnienie: specyfikacja techniczna jest niezbędna w
Biznesplanie. W ramach niej należy opisać towary i usługi,
które zostaną zakupione w ramach inwestycji.
Dlaczego? Tych informacji potrzebuje Komisja Oceny
Wniosków, która dzięki temu wie, że konkretny sprzęt jest
niezbędny do planowanej działalności.
Jak to zrobić? Specyfikację techniczną należy wpisać
bezpośrednio w biznesplanie  rozdz. E1 Opis planowanej
inwestycji, punkt: E  2. 2 zakres inwestycji, w
poszczególnych rodzajach działania/kosztów. Należy
pamiętać, aby opisać do czego będzie służył dany sprzęt.

Np. samochód typu kombi Citroen Berlingo II, rok prod. 2009 2010, 5 drzwi,
diesel, moc ok. 110 120 km, homologacja ciężarowa. Mile widzialne przykłady 
np. linki z Allegro lub Ceneo.

jeszcze raz...

Zastanawiamy się nad tym, jaki sprzęt planujemy
kupić
Analizujemy, jakie cechy musi mieć ten sprzęt
Wyszukujemy ten najbardziej zbliżony do naszych
potrzeb, oczekiwań.
Bierzemy pod uwagę szczególnie te cechy, które są
dla nas najistotniejsze.
Wypisujemy specyfikację w Biznesplanie +
opisujemy do czego będzie służył ten sprzęt.
Dodajemy link do sprzętu, który ma takie cechy jak
ten, który chcemy zakupić.
Wpisujemy kwotę/ cenę sprzętu.

2.

Czy w ramach inwestycji z dotacji można

zakupić używane wyposażenie wraz z

kosztami jego transportu i instalacji i

uruchomienia?

TAK
ale pod pewnym warunkiem

Zakup tego używanego wyposażenia jest związany z

planowaną działalnością.

Przykład: planujecie otwarcie przedszkola i w związku
z tym chcecie zakupić wyposażenie od likwidowanego
przedszkola. To możliwe, należy jednak pamiętać
o stosownym oświadczeniu.

co w
oświadczeniu?

środek trwały jest sprawny, jego techniczne właściwości
są wystarczające do realizacji przedsięwzięcia, które
będzie dofinansowane oraz spełnia obowiązujące
normy i standardy,
cena nie przekracza wartości rynkowej, określonej na
dzień zakupu jest niższa od ceny nowego środka
trwałego,
w okresie 7 lat poprzedzających zakupienie przez
Beneficjenta pomocy (wprzypadku nieruchomości 10
lat) środek trwały nie został zakupiony
z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

Ważne : oświadczenie takie musi być podpisane

przez zbywcę/sprzedającego

3.

Czy osoby ubezpieczone w KRUS mogą

być zatrudnione w PS?

NIE

Uzasadnienie: nie jest możliwe jednoczesne podleganie
ubezpieczeniu w KRUS i nawiązanie stosunku pracy (umowa
o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło). Zatrudniona
osoba w Waszym przedsiębiorstwie przestaje być objęta
ubezpieczeniem KRUS i zyskuje ubezpieczenie z racji
podejmowanego zatrudnienia. Jeśli jednak utraci tę pracę, to
może, a nawet powinna wrócić do KRUS.

4.

Czy osoby powyżej 60 roku życia mogą

być zatrudnione w spółdzielni?

TAK

4a

Czy na osobę powyżej 60 roku życia można

otrzymać wsparcie dotacyjne?

NIE

Uzasadnienie: Można zatrudnić w spółdzielni socjalnej
osobę po 60 roku życia, w tym taką, której przysługują
świadczenia emerytalne, jednak nie ma możliwości
otrzymania dotacji na tę konkretną osobę.

5.

Czy właściciel gospodarstwa rolnego

może być zatrudniony w spółdzielni

socjalnej?

TAK
ale pod pewnymi warunkami

w momencie zatrudnienia ten pracownik musi

zrezygnować z KRUS.

musi posiadać mniej niż 2 ha ziemi oraz

musi spełniać dodatkowo jeden z kilku

dodatkowych kryteriów, np.:

być osobą bezdomną,

posiadać umiarkowany lub znaczny stopień

niepełnosprawności,

korzystać z opieki społecznej

Uwaga: posiadacz gospodarstwa powyżej 2 ha nie może ubiegać
się o dotację, ponieważ jest traktowany jako osoba pracująca.

6.

Co powinien zawierać mój

biznesplan?

uzasadnienie celu powstania naszego
przedsiębiorstwa:
Dlaczego jest wartościowe?
Jaką ma wartość społeczną?
Jaki wpływ będzie miało na lokalną społeczność?
uzasadnienie realności naszego przedsięwzięcia
Jak będzie realizować swoje usługi?
Jak wielu klientów z nich skorzysta?
Jaki będzie miało wpływ na realną społeczność?
uzasadnienie potencjału
Jaki potencjał i kompetencje ma nasz zespół?
Czy zespół jest zmotywowany do działania?
Co jest jego siłą?
uzasadnienie racjonalności wydatków
Jak zamierzamy zainwestować środki?
Czy produkty, ktore chcemy kupć, są naprawdę
niezbędne?

Masz pytania?

zadzwoń/napisz

woes@spoldzielnie.org

63 245 58 29

www.woes.pl

