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Warsztat 3-dniowy "ABC Przedsiębiorczości – zakładanie działalności
gospodarczej i pisanie biznesplanu"
16 ; 20 i 27 listopada 2018 r.
godz. 8.00 – 14.00
Studium Języków Obcych
Sala P6-19
Warsztat dla osób planujących założyć działalność gospodarczą. Uczestnicy
otrzymają podręczniki i materiały szkoleniowe. Uczestnikami mogą być
pełnoletni mieszkańcy wsi i miast liczących do 20.000 mieszkańców Warsztat
obejmuje 18 godzin (w podziale na 3 dni po 6 godzin).
2-3 uczestników szkolenia będzie miało dodatkową okazję do skonsultowania
swoich pomysłów na firmę z ekspertami Narodowego Banku Polskiego.
Zakres merytoryczny:
Część I – ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Jak zarejestrować działalność gospodarczą – krok po kroku
2. Jakie podatki płacimy i jak się rozliczamy
3. Wybrane prawne formy działalności gospodarczej
4. Źródła finansowania zakładania i rozwoju działalności gospodarczej.
Część II – PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
– TWORZYMY BIZNESPLAN
1. Co to jest biznesplan
2. Co powinien zawierać biznesplan
3. Przykładowa struktura biznesplanu
4. Elementy biznesplanu
5. Analiza opłacalności przedsiębiorstwa:
– rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
– rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
– bilans.
Część III – PROWADZENIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Bankowe narzędzia online
2. Marketing i reklama w małej firmie
3. Kryzys w przedsiębiorstwie – szukamy przyczyn
4. Jak wyjść z kryzysu
5. Oni osiągnęli sukces – przykłady działalności gospodarczej na wsi
Działanie realizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
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Pełnoletni mieszkańcy wsi i miast liczących do 20.000 mieszkańców
Iwona Niedojadło – Instytucja szkoleniowa "Muster-in"
Od 2006 r. realizatorka kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla
osób zakładających działalność gospodarczą i pozyskujących dotacje na ten cel.

Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń i konsultacji dla
osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz spółdzielnię socjalną w zakresie możliwości wykorzystania dostępnych dotacji z funduszy unijnych
oraz przygotowywania wniosków o dotację, ze szczególnym naciskiem na
opracowanie biznesplanu, a także dla firm w zakresie możliwości uzyskiwania
dotacji inwestycyjnych dla MSP z funduszy unijnych. Sporządza biznesplany dla
osób zakładających działalność gospodarczą, a także dla firm starających
się o dotacje z funduszy europejskich na inwestycje. Od 2005 r. prowadzi własną
działalność gospodarczą pod nazwą „Muster-in”, wpisaną do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005.
Firma od IX 2007 r. jest związana umową o współpracy z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie w zakresie oferowania poręczeń i gwarancji ze środków
Funduszu Poręczeń Unijnych (FPU) oraz Krajowego Funduszu Poręczeń
Kredytowych (KFPK).

