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ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA 
DOTACJI  

1.   Podstawowe dane przedsiębiorstwa: 
(jeśli nie jesteś jeszcze przedsiębiorcą to przejdź do pn 2) 

1.1 Nazwa pełna:   

1.2 Siedziba  przedsiębiorstwa (miejscowość, 

gmina, powiat, województwo):  
 

 
1.3 PKD podstawowej działalności oraz PKD 
działalności, której dotyczy projekt:+ krótki opis  

specyfiki działalności 

 

1.4 Data rozpoczęcia działalności (rok i 
miesiąc): 

 

1.5 Czy Przedsiębiorca ubezpieczony jest w 
KRUS? 

 

1.6 Ilość zatrudnianych osób (obecnie oraz w 

ostatnich 3 latach) 
 

             ………………. / ………………  

1.7 Czy zatrudnieni wszyscy  pracownicy mają 
umowy na czas nieokreślony ( proszę podać ilu 

ma inne rodzaje umowy i jakie) 

 

1.8 Forma prawna:  

1.9 Wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z 
ustawą o swobodzie działalności gospodarczej  

 

1.10  W przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej mikroprzedsiębiorstwo podać 

adres zamieszkania (jeśli jest inny niż siedziba 
firmy):  
 

 

1.11 W przypadku osoby fizycznej lub 

wspólników spółki cywilnej prowadzących 
przedsiębiorstwo podać datę urodzenia 
wszystkich: 

 

 

1.12 Obroty w ostatnim zakończonym roku -  obroty roczne ok. …..…..  

1.13 Obroty roczne w ostatnim zakończonym 
roku oraz ilość zatrudnienia firm wspólników 

(dotyczy firm zależnych, spółek)  

Udziałowiec x (imię i nazwisko/ nazwa firmy) firma x 

(nazwa) obroty roczne ….. zatrudnienie …… firma y 
(nazwa) obroty roczne ….. zatrudnienie …… itd 

 

Udziałowiec y (imię i nazwisko/ nazwa firmy)   obroty 
roczne ….. zatrudnienie …… firma y (nazwa) obroty 
roczne ….. zatrudnienie …… itd 
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Udziałowiec z (imię i nazwisko/ nazwa firmy)   obroty 
roczne ….. zatrudnienie …… firma y (nazwa) obroty 
roczne ….. zatrudnienie …… itd 

 
 

1.13 Procentowa wielkość udziałów wszystkich 
wspólników w firmie której dotyczy projekt oraz  

w firmach powiązanych (tj. takich w których 
wspólnicy mają udziały) dotyczy firm zależnych,  
spółek) 

Udziałowiec x (imię i nazwisko/ nazwa firmy) udział 
w firmie x (proszę podać nazwę) ….% udział w firmie 

y ….% itd.  
 
Udziałowiec y (imię i nazwisko/ nazwa firmy)  udział 

w firmie x …. % udział w firmie (proszę podać 
nazwę) ….% udział w firmie z ….% itd.  
 

Udziałowiec y (imię i nazwisko/ nazwa firmy)  udział 
w firmie x …. % udział w firmie (proszę podać 
nazwę) ….% udział w firmie z ….% 

1.14 Posiadane certyfikaty (np. jakości) i  

wyróżnienia w konkursach (nie wliczając  
wykształcenia i kursów) 

 

1.15 Największe osiągnięcia dotychczasowej 
działalności, doświadczenie w branży której 

dotyczą starania o dotację  

 

 2.  Podstawowe dane przyszłego Przedsiębiorcy i jego firmy ( w przypadku firm prosimy 
przejść do punktu 3): (jeśli jesteś przedsiębiorcą przejdź do punktu 3)  

2.1  Imię i nazwisko: 

 
 

 

2.2 Adres zamieszkania (miejscowość, gmina,  
powiat, województwo): 

 
 

 

2.3 Data urodzenia Przedsiębiorcy:  

2.4 Czy Przedsiębiorca ubezpieczony jest w 

KRUS? 
 

2.5 Obecny status zawodowy Przedsiębiorcy:  

….. pracujący  
….. bezrobotny niezarejestrowany w PUP  
…..bezrobotny zarejestrowany w PUP (od kiedy?) 
……………………………………………………………………………... 
….. inny (jaki?) ……………………………………………………….  

2.6 Czy Przedsiębiorca prowadzi(ł wcześniej) 
działalność gospodarczą? Jeśli tak, to kiedy i 
jaką? Czy korzystał z dotacji?  

 

2.7 Wykształcenie, kursy i szkolenia 
Przedsiębiorcy. Wskazać i ocenić ich wagę i 
znaczenie  

w planowanym przedsięwzięciu.  

 

 
 
 

 

2.8 Doświadczenie zawodowe (dodatkowe 
umiejętności). Wskazać i ocenić ich wagę  
i znaczenie w planowanym przedsięwzięciu.  
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2.9 Adres siedziby przyszłej firmy/miejsce i 
adres zakładu głównego przyszłej firmy 
(miejscowość, gmina, powiat, województwo):  

 

 

 
 

 

2.10  Forma prawna planowanej działalności 

………. osoba fizyczna prowadząca działalność  
………. spółka cywilna  
………. inna spółka (jaka?)         …………………………………  
………. inna forma prawna (jaka?) ..........……………………  
 
Jeśli udziały w firmie będzie miała większa ilość 

podmiotów proszę o wypełnienie pkt. 1.13  
2.11  PKD planowanej podstawowej 
działalności oraz PKD działalności, której 
dotyczy projekt: 

 

2.12  Planowana data rozpoczęcia działalności 

(rok  
i miesiąc): 

 

2.13 Planowana ilość pracowników do 
zatrudnienia: 

 

3.  Dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania: 

3.1  Szczegółowy opis  działań (m.in. nabycie 

środków trwałych (jakie?) lub obrotowych 
(jakie?), zakup wartości niematerialnych i 
prawnych (jakie?), zmiana lub modernizacja 

produkcji (w jaki sposób?), zmiana sposobu 
świadczenia usług, wprowadzenie nowej usługi 
(w jaki sposób?),  zakup nieruchomości, 

budowa lub modernizacja budynku,  
przeprowadzenie szkoleń (jakie?), skorzystanie  
z usług doradczych ) w jakim zakresie)inne 

(jakie?),  

 
 

 

3.2  Cel przedsięwzięcia  (np. dlaczego chcę to 

zrobić, co chcę osiągnąć), czy w 
przedsięwzięciu zastosowane zostaną 
rozwiązania innowacyjne na skalę firmy,  

sektora, kraju, świata (poświadczone np. przez 
jednostkę naukowo-badawczą, PAU, centrum 
badawczo-rozwojowe, stowarzyszenie 

naukowo-techniczne), czy realizacja inwestycji 
podniesie konkurencyjność firmy, zwiększy 
ilość usług bądź produktów, wprowadzi 

innowacyjne usługi, produkty na rynek, wiąże 
się działaniami pro ekologicznymi, zakupione 
urządzenia będą spełniały wymogi tzw.  

dyrektywy maszynowej bądź innych dyrektyw  
W przypadku e – usług, proszę o opisanie 
sposobu ich świadczenia, rodzaju usługi oraz 

modelu biznesowego.  
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3.3  Miejsce inwestycji, jeśli jest ona związana 
z budową, przebudową, remontem, 
wyposażeniem lub zagospodarowaniem 

nieruchomości (czy dysponują Państwo tytułem 
prawnym do danej nieruchomości wymienić  
jakim): 

 

3.4 Zakładany termin i okres realizacji  

przedsięwzięcia:  
 

 

3.5  Stan zaawansowania projektu 
Posiadane zezwolenia, dokumentacja  

budowlana, koncesje,  wykonane inwestycje 
(proszę wymienić jakie) 

 

3.6   Koszt całkowity przedsięwzięcia 
(szacunkowy bądź realny): 

 

Netto: od …………… do …………….  
VAT: ….% 

brutto  

3.7 Planowana ilość nowych miejsc pracy  
(pełne etaty) 

…………..  

3.8  Posiadane środki własne na cele 
przedsięwzięcia – forma finansowania

1
 

Sposób finansowania  (proszę określić czy kredyt, 
leasing, środki własne bądź inne formy): 

… ………………………………………………  
Posiadane środki: 
 

Finansowe ok. ………….. .......... zł  
 
Materialne (jakie?) siedziba firmy i trzy działki 

budowlane............................... , przybliżona ich 
wartość  to .............................zł 
 

Zdolność kredytowa (czy jest?) ..................... do 
wartości (przybliżona) ............... zł 
 

3.9  Strategia rozwoju firmy na 5 lat  

(2010-2015): (np. dalszy rozwój poprzez  inne 
 inwestycje (jakie?), nowe usługi, działania  
mające na celu zwiększenie udziału  

w rynku, planowane przychody itd) 
 
 

 

3.10 Korzystaliśmy z dofinansowania 

zewnętrznego: 
 

 
 (przejść do punktu 4 ) 

3.11  Jaki to był rodzaj środków?  

………. ........fundusze unijne  
………..........Fundusz Pracy 

………. ........pożyczka/kredyt 
.....................kredyt z dofinansowaniem Unijnym  

3.12  Na co środki zostały przeznaczone? 

………. inwestycja w środki trwałe (jakie?) …………  
………. zakup towarów (jakich?) 

……………………….. 
………. zakup środków transportu (jakie?) …………  
……….wyposażenie miejsca pracy dla pracownika  

………. szkolenia (dla kogo?) 
………………………………  
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………. pomoc doradcza 
…………………………………….. 
………. inny (jaki?) 

………………………..…………………….....................
......................... 

4.  Interesują nas  następujące usługi świadczone przez BIZ Operativus  (prosimy zaznaczyć 
jedną lub kilka możliwości):  

 doradztwo/konsultacje  
 wykonanie aplikacja o środki z UE   
 sporządzenie wniosku o pozyskanie środk ów z PUP  

 przygotowanie biznes planu  
 przygotowanie elementu biznes planu 
 rozliczanie finansowe  i merytoryczne projektów        

 inne (jakie ?) ...................................                               
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od  materiałów promocyjnych i marketingowych, w tym 
informacji na temat funduszy europejskich oraz możliwości pozyskania tych środków (zgodnie z ustawą z dnia 18 
lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204 ze zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 

 
 
Dane kontaktowe osoby wypełniającej: nr telefonu ………………… email  ……………………  

    ........................................................................                                  
…....................................................................... 
                        miejscowość i data                                                              podpis osoby upoważnionej                   

                        

Dziękujemy za wypełnienie ankiety  

 

 

 

 


