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ANKIETA ZAPOTRZEBOWANIA SZKOLENIOWEGO REALIZOWANEGO PRZED 

UDZIELENIEM DOTACJI (CZĘŚĆ A) ORAZ W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO 

REALIZOWANEGO W  OKRESIE 12 MIESIĘCY OD ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ (CZĘŚĆ B). 

Nazwisko i imię: 

nr ewidencyjny: 

Część A – zapotrzebowania szkoleniowe realizowane przed udzieleniem dotacji 

1.Proszę określić co w ramach poszczególnych modułów SZKOLENIA GRUPOWEGO 

chciałby/chciałaby Pani rozszerzyć: 

Moduł szkolenia 

Planowana 

liczba 

godzin 

Proponowane zagadnienia przez 

organizatora 
Uwagi 

Zakładanie firmy 8 

Procedura zakładania firmy, zasady 

internetowej rejestracji firmy (e-

administracja), formy 

opodatkowania, ePUAP 

 

Firma  8 

Określenie profilu działalności i 

wycena oferowanych 

produktów/usług, rozliczenia z 

urzędami, przychody i koszty 

działalności 

 

Promocja 8 

Promocja firmy, w tym e-

commerce, social media (Facebook, 

snapchat), zatrudnianie 

pracowników, dokumenty 

niezbędne w firmie 

 

Kadry i rozliczenia 

dotacji 
8 

zasady konstruowania biznesplanu, 

wydatkowanie dotacji i jej 

udokumentowanie 

 

2.Proszę określić co w ramach poszczególnych modułów DORADZTWA INDYWIDUALNEGO 

realizowanego po szkoleniach grupowych chciałby/chciałaby Pan/Pani dowiedzieć? 

Moduł doradztwa 
Planowana 

liczba godzin 
Uwagi 

Analiza i podział 

oferowanych 

produktów i usług i 

ich wycena 

2  

Pomoc w 

przygotowaniu 

biznes planu w 

części opisowej 

2  

Pomoc w 

przygotowaniu 

biznes planu w 

części finansowej 

2  
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3. Czy w/w doradztwo chciał/aby Pan/i by realizowane było w systemach (proszę zaznaczyć „X”): 

             

           3 spotkania x 2h  dyd. 

 

             

           2 spotkania x 3h  dyd. 

 

             

           1 spotkanie x 6h  dyd. 

 

Część B – zapotrzebowanie DORADCZE po otrzymaniu dotacji i założeniu firmy 

Każdy Przedsiębiorca ma obowiązek skorzystać z usługi doradczej po otrzymaniu dotacji, tj. 5 

godz. dydaktycznych/os. doradztwa z katalogu zamkniętego. Proszę o dokonanie wyboru tematyki  

Tematyka 

Należy 

zaznaczyć 

„X” 

Proponowana liczba godzin 

(suma zaproponowanych 

godzin dydaktycznych musi 

wynosić 5): 

Finanse w małej firmie (w tym samodzielne 

prowadzenie księgowości) 

  

Działania marketingowe w małej firmie   

Najważniejsze rozwiązania prawne w małej firmie   

Pomoc doraźna w rozliczaniu dotacji i wsparcia 

pomostowego 
  

Pozyskiwanie i utrzymanie klienta   

Komunikacja w biznesie   

Jaką cenę zaproponować? Czy niska cena to dobrze, 

a wysoka źle? 
  

Skąd otrzymać wsparcie dla nowej firmy (m.in. 

Zewnętrzne źródła finansowania działalności) 
  

Umowa w biznesie – konieczność czy zbytek?   

Inne, np. coaching   

ŁĄCZNIE 
5 GODZ. 

DYDAKTYCZNYCH 

 
 
 
 

………………………………………………… 
(podpis kandydata) 

 


