4.11 Doradztwo z zakresu Stworzenia Biznes planu przedsiębiorstwom MSP
Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii
Usługa ma na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej
przedsiębiorstw (MŚP) i polega na wykonaniu biznes planu - kompleksowego,
długoterminowego dokumentu planistycznego związanego z działalnością globalną
przedsiębiorstwa. Biznes Plan, jako zestaw dokumentów i analiz, umożliwia przygotowanie
i przeprowadzenie przedsięwzięć, pozwala na pozyskanie środków finansowych
od inwestorów i banków, odgrywa znaczącą rolę przy podejmowaniu decyzji menedżerskich.
Pozwala na weryfikację słuszności przyjmowanych założeń.
Biznes plan jest długofalowym i całościowym planem działalności organizacji gospodarczej lub realizacji
przedsięwzięcia gospodarczego, który sporządzony jest w oparciu o kompleksową ocenę sytuacji
strategicznej firmy. Plan stanowi dokument, w którym zawarte są cele organizacji lub przedsięwzięcia,
sposób osiągnięcia opisanych celów oraz niezbędne zasoby przeznaczone do ich realizacji. Jest to
narzędzie, które w jasny i czytelny sposób przedstawia i wyjaśnia cele i strategie firmy. We współczesnej
gospodarce, ze względu na postęp technologii, zmiany prawne, zmiany społeczne, biznes plan
opracowany na więcej niż 3 lata ma małą szansę na sprawdzenie się w praktyce.
Usługa Doradztwo z zakresu Stworzenia Biznes planu przedsiębiorstwom MSP przebiega według
następującego schematu:
1. Firma i branża
a) Historia i obecna sytuacja firmy
b) Wizja, misja i cele do osiągnięcia
c) Charakterystyka branży
d) Analiza strategiczna SWOT
2. Inwestycja
a) Zakres inwestycji
b) Źródła finansowania
3. Plan sprzedaży i marketingu
a) Oferowany produkt lub usługa
b) Analiza rynku
c) Strategia marketingowa (cena, promocja, dystrybucja)
4. Plan zarządzania i działania
a) Działalność produkcyjna lub usługowa
b) Zarządzanie firmą
c) Harmonogram działań
5. Plan finansowy
a) Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania
b) Aktualne dane finansowe
c) Prognozy finansowe (rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne - cash flow, bilans, punkt
rentowności (BEP), analiza wskaźnikowa, ocena efektywności)
6. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia.

Przewidywany czas realizacji usługi
Od 1 do 3 miesięcy.

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Proponowana usługa doradcza przyczynia się do rozwoju firmy. Przedsiębiorca po przeprowadzeniu
usługi dysponował będzie wiedzą jakie działania w jego firmie przynoszą odpowiedni efekt, z których
może zrezygnować oraz jakie powinien wdrożyć. W zakresie sprzedażowym przedsiębiorca uzyska
informacje, które z wdrożonych działań sprzedażowych są najskuteczniejsze, jakie działania przynoszą
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efekt w postaci skuteczniejszej sprzedaży, zwiększenia marży i utrzymania klienta. Przedsiębiorca
dowie się również, jakie działania powinien wdrożyć, aby uzyskać w/w efekty.
Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy
Z rozwiązań takich jak biznes plan korzystają przedsiębiorstwa z sektora MSP ponieważ przyczynia się
to do wzrostu konkurencyjności i przyspieszenia realizacji celów przedsiębiorstwa. Firmy z przyczyn
leżących po stronie zasobów kompetencyjnych oraz finansowych nie zawsze mają możliwości
prowadzenia działań w kierunku przeprowadzenia pełnej i wyczerpującej diagnozy stanu faktycznego i
weryfikacji występowania błędów, oceny ich istotności oraz sformułowania hipotez usprawniających.
Usługę prorozwojową realizuje ekspert posiadający specjalistyczna wiedzę wraz z przedsiębiorcą i jego
pracownikami. Współpraca i zaangażowanie w proces jest kluczowym i niezbędnym czynnikiem do
prawidłowego wykonania usługi. Powodem tego jest przede wszystkim znajomość przez
Zamawiającego uwarunkowań wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia, które
bezpośrednio wpływa na charakter niezbędnych do wdrożenia procesów tj.:






współpraca przy identyfikacji potrzeb, celu i zakresu biznesplanu,
diagnoza bieżącej sytuacji organizacji (analiza strategiczna),
współpraca w zakresie przygotowania danych do analiz i prognoz,
współpraca przy wskazaniu obszarów doskonalenia, określeniu mocnych i słabych stron, szans
i zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa wraz z ich prognozowaniem oraz pozycjonowaniem
w stosunku do poziomu firm konkurencyjnych;
planowanie niezbędnych działań.

Zaangażowanie doradcy o odpowiednich kompetencjach pozwoli na wykorzystanie
jego specjalistycznej wiedzy do osiągnięcia zamierzonego celu i uzyskania oczekiwanych efektów.
Na każdym etapie przedsiębiorca korzysta z wiedzy i wsparcia merytorycznego ekspertów. Wsparcie
dotyczy wszystkich aspektów zawartych w opracowanej usłudze.
Założenia cenowe
Od 10 000 do 50 000 zł netto. Wycena jest ilorazem wynagrodzenia stawki pracy eksperta (200
zł za roboczogodzinę) i czasochłonności realizacji usługi, szacowanej w zależności od specyfiki branży
od 50 do 250 godzin Koszt określany jest na etapie przygotowania wyceny z uwzględnieniem specyfiki
działalności oraz szczegółowych potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwo.
Odbiorcy
Odbiorcami usługi będą MŚP przedsiębiorstwa z woj. podlaskiego zainteresowane zakresem usługi.
Osoba kontaktowa w sprawie usługi
Imię i nazwisko

Radosław Wołyń

Telefon

507732576

E-mail

radoslaw.wolyn@piitt.pl
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