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Załącznik nr 1  
do Formularza Rekrutacyjnego nr _________________________/PRAWNE-NOWE/KPOWES/2022
do udziału w projekcie „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V”

KRÓTKI OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

Prosimy o zachowanie poniższych zasad:

Dokument należy wypełnić na maszynie lub komputerowo. 
Nie należy zmieniać formatu dokumentu (usuwać poszczególnych punktów).
Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
W dokumencie powinny się znaleźć tylko istotne/kluczowe informacje, które wywierają wpływ na przedstawiany opis pomysłu na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego. Zamieszczanie informacji, które luźno wiążą się z tematem powoduje rozmycie obrazu i odciąga uwagę od istoty problemu.
Proszę zastosować się do wskazówek i wyjaśnień wskazanych w polach.
Proszę wypełnić załącznik nr 1 przez grupę inicjatywną łącznie.



INFORMACJE OGÓLNE
NAZWA INICJATYWY (MOŻE BYĆ NIEFORMALNA) Z PODANIEM FORMY PRAWNEJ (NP. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA, FUNDACJA, STOWARZYSZENIE)

Dlaczego planujecie Państwo założenie PS? Dlaczego właśnie ta forma prowadzenia działalności? Co tak naprawdę motywuje mnie do tego, żeby stworzyć przedsiębiorstwo społeczne? (Krótki opis, co najmniej 5 zdań.)


Dlaczego akurat w wybranym obszarze widzę szanse na osiągnięcie sukcesu i perspektywy rozwojowe dla planowanego przedsiębiorstwa społecznego?





ZAŁOŻYCIELE PS – PODMIOTY, KTÓRE BĘDĄ TWORZYŁY PS
Lp.
Nazwa podmiotu
Siedziba
NIP, KRS












Czy grupa inicjatywna nawiązała współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem w szerokim zakresie? np. lokal, sprzęt, odbiór usług, zabezpieczenie dotacji itp.
Na jakim etapie jest organizacja PS?

Liczba miejsc pracy, które powstaną w nowotworzonym PS:

- w tym nowych miejsc pracy finansowanych ze wsparcia KPOWES 

Czy planowana działalność przedsiębiorstwa społecznego wpisuje się w kluczowe sfery rozwoju wskazane w działaniu i.4 krajowego programu rozwoju ekonomii społecznej? Jeżeli tak, to proszę zaznaczyć w które.
	Turystyka, np.: wioski tematyczne, wspieranie rozwoju produktów regionalnych, sieć agroturystyczna – turystyka wiejska, turystyka skierowana do osób, które przyjechały w celach medycznych;

Usługi dla osób starszych: usługi opiekuńcze i łączące różne pokolenia, gospodarstwa opiekuńcze  itp.;
„Zielona” gospodarka, czyli usługi związane z ekologią: zdrowa żywność, zielony transport, elektromobilność, ekobudownictwo, recykling, pielęgnacja zieleni itp.;
Edukacja: zagrody edukacyjne, zielone szkoły, opieka nad dziećmi do lat 3, przedszkola itp.;
Zdrowie: usługi okołosanatoryjne, usługi terapeutyczne itp.;
Usługi wytchnieniowe.

Proszę krótko opisać:



LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI
Siedziba przedsiębiorstwa społecznego:

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:

Dlaczego wybrano wskazany obszar działania?



OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO
POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ PS
WIADOMOŚCI WSTĘPNE
Na jakie zapotrzebowanie odpowiada Państwa pomysł?


W jakim sektorze/branży planują Państwo prowadzenie działalności?

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I NISZA RYNKOWA
Czym będzie się zajmowało Państwa przedsiębiorstwo społeczne (np. handel, wytwórstwo, produkcja, usługi) i  jaki rodzaj produktów czy usług będzie oferować na rynku?

Jakie konkretnie produkty czy usługi planujecie Państwo oferować?

Czy planowana działalność wypełnia niszę rynkową? 
Jeżeli tak – proszę wskazać jaką i w jaki sposób?

Czy istnieje możliwość rozszerzenia planowanej działalności lub zmiany jej profilu?

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI
Na jakim rynku planujecie Państwo prowadzenie działalności? 
Czy będzie to rynek lokalny, regionalny czy krajowy?

Co wpływa na planowany zasięg działalności?

GRUPA DOCELOWA ODBIORCÓW USŁUG LUB TOWARÓW
Kim są potencjalni nabywcy Państwa produktów czy usług? Proszę o wskazanie grup klientów i ich opis, a także wskazanie potencjalnej liczby tych klientów.

Czy planowana działalność przedsiębiorstwa jest sezonowa? Jeżeli tak, proszę opisać, jakie działania zostaną podjęte, aby przeciwdziałać spadkom dochodów z tym związanych.


W jaki sposób klienci będą informowani o produktach czy usługach?

KONKURENCJA
Czy istnieje konkurencja planowanej przez Państwo działalności?

Kim są konkurenci planowanej działalności? Proszę o wskazanie przynajmniej trzech głównych konkurentów na rynku, mając na uwadze:
	Co wyróżnia konkurencję (silne strony konkurencyjnej oferty oraz powód, dla którego uznawani są za silną konkurencję)?

Co wyróżnia Państwa na tle konkurencji?

ZASOBY LOKALOWE
W jakich pomieszczeniach (lokalu) będzie prowadzona działalność PS?

Jaki będzie tytuł prawny do lokalu? (Własność PS/umowa najmu zawarta na okres…..)

Co to za lokal? Wydzielone pomieszczenia w domu mieszkalnym, magazyn, hala produkcyjna?

Jaką ma powierzchnię? W jakim jest stanie technicznym?

Czy jest dostosowany do prowadzenia planowanej działalności (np. czy wymaga remontu, modernizacji, dostosowania – jeżeli tak, proszę opisać w jakim zakresie)?

Czy lokal wymaga dodatkowych zgód odpowiednich organów (np. SANEPID, Inspekcja Weterynaryjna) przed rozpoczęciem działalności?

Czy są jakieś inne właściwości lokalu ważne w kontekście planowanego przedsięwzięcia? (np. dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, problemy z drogami dojazdowymi, parking, itp.)

ZASOBY ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE (poza lokalowymi)
Czy posiadają Państwo obecnie zasoby konieczne do prowadzenia planowanego PS?
TAK
NIE
Jeśli tak – proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:
Co to za zasoby techniczne (np. sprzęt, środki transportu, narzędzia, wyposażenie, itp.)? – proszę wymienić, podać szacunkową wartość oraz podstawę prawną ich użytkowania

Jaki jest stan techniczny maszyn/urządzeń?
Czy sprzęt ten posiada aktualne badania techniczne, atesty – jeżeli są wymagane?

Czy posiadają Państwo personel posiadający uprawnienia do pracy z maszynami/urządzeniami?

ZATRUDNIENIE – MIEJSCA PRACY

Jakie stanowiska pracy zostaną utworzone w ramach planowanej działalności? 

Jakie są wymogi do objęcia danego stanowiska (udokumentowane doświadczenie zawodowe,  wykształcenie, ukończone kursy lub szkolenia udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami związane z planowaną działalnością, szczególne wymogi formalne, np. posiadanie prawa jazdy czy innych uprawnień, inne umiejętności, które nie posiadają formalnego potwierdzenia)?

Ile ze stanowisk pracy, i które mogą zostać dofinansowane w ramach wsparcia dotacyjnego KPOWES? W jakim wymiarze czasu pracy?

Kto będzie liderem (np. menadżerem, prezesem – osobą kierującą) działalności i przedsiębiorstwa społecznego? Jakie ta osoba posiada predyspozycje do bycia liderem?


Czy osoby planowane do zatrudnienia wpisują się w grupę docelową przedsiębiorstwa społecznego (zagrożenie wykluczeniem społecznym, długotrwałe bezrobocie czy niepełnosprawność)?


OSOBY PLANOWANE DO ZATRUDNIENIA
Udokumentowane doświadczenie, kursy lub szkolenia udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami, wykształcenie i umiejętności osób planowanych do zatrudnienia.


Imię i nazwisko

	

Planowane stanowisko

	

Miejsce zamieszkania

	

Wykształcenie / ukończone kursy wg wzoruW razie potrzeby w tabeli można wstawić dodatkowe wiersze

Okresy/lata
Szkoła/uczelnia/instytucja szkoleniowa
Specjalność/tytuł szkolenia
Dokument potwierdz.






Doświadczenie wg wzoruW razie potrzeby w tabeli można wstawić dodatkowe wiersze: 

Lata
Pracodawca
Stanowisko
Dokument potwierdz.






Inne ważne informacje mające wpływ na ocenę:





KOSZTY INWESTYCJI
Ogólny planowany koszt inwestycji z uwzględnieniem środków własnych – jeżeli są planowane – oraz dotacji z KPOWES.

…………………………………………… PLN
Koszt inwestycji finansowanej z KPOWES

………………………………………….. PLN
Wydatki opisane według wzoru:
Rodzaj wydatku
Wykorzystanie w działalności
Szacunkowa wartość



PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA Zabezpieczeniem tym mogą być w szczególności:
1)	Poręczenia wniesione przez:
a)	osoby prawne – pod warunkiem dokonania oceny sytuacji finansowej w oparciu o dokumenty finansowe;
b)	jednostki samorządu terytorialnego – sytuacja finansowa jednostki samorządu terytorialnego nie podlega ocenie;
c)	fundusz poręczeń;
d)	osoby fizyczne – pod warunkiem dokonania oceny, przy czym wymagane jest stałe źródło dochodów. Wiarygodność poręczyciela oceniana jest na podstawie jego sytuacji majątkowo-finansowej. W przypadku, gdy poręczyciel/le posiadają wspólnotę majątkową ze współmałżonkiem – weksel in blanco i deklaracja wekslowa muszą być podpisane również przez współmałżonka.
2)	Weksel własny;
3)	Weksel z poręczeniem wekslowym (aval), w tym z poręczeniem banku bądź spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej;
4)	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa;
5)	Zastaw na prawach lub rzeczach;
6)	Hipoteka;
7)	Blokada rachunku bankowego;
8)	Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
9)	Przewłaszczenie na zabezpieczeniach. – MIN. 120% WARTOŚCI DOTACJI + PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
Wartość dotacji i podstawowego wsparcia pomostowego:
120% Wartości dotacji i podstawowego wsparcia pomostowego:


- weksel in blanco z deklaracją wekslową,
-
W przypadku zabezpieczeń majątkowych podać szacunkową wartość.
WSTĘPNE PLANOWANE WYNIKI FINANSOWE W WYNIKU URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI NOWEGO PS – BEZ DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO

Przychody
Koszty
Wynik brutto
średniomiesięcznie





L.p.
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
	


	


	










