Skjema for vurdering
Navn:
Kommune:

Fødselsdato:
E-postadresse:

Telefon Privat:

Telefon Jobb:

Søker du om å beholde dagpenger?

Søker du om å beholde
arbeidsavklaringspenger
under utvikling?

Søker du om å beholde
arbeidsavklaringspenger
under oppstart?

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Beskrivelse av forretningsidéen: (bl. a. hvilken bransje, hva slags produkt/tjeneste som
tilbys, hvilket geografisk marked, hvilken kundegruppe du skal satse på)

Rådgivning
Har du fått noen form for rådgivning?

Ja
Nei

Hvis ja, fra hvem?

Øvrige deltakere i etableringsprosjektet
Navn:

Eierandel i virksomheten som skal
etableres:

Mottar personen dagpenger eller
aap fra NAV?

Navn:

Eierandel i virksomheten som skal
etableres:

Mottar personen dagpenger eller
aap fra NAV?

Opplysninger om prosjektet (bruk eget ark hvis nødvendig)
Overtagelse/kjøp av allerede etablert
virksomhet

Innebærer etableringen overtakelse/kjøp av
allerede etablert virksomhet?

Svar på følgende spørsmål:

1. Tar du/dere med kunder fra en allerede
etablert virksomhet inn i din/deres nye
virksomhet?

Ja
Nei

Ja
Nej

Hvis JA må det dokumenteres hvilken kundemasse dette dreier seg om, og hvorfor kundene
overføres til din bedrift. Begrunn i dette feltet:

2a) Er virksomheten helt ny?
2b) Er virksomheten en videreføring av noe
du har drevet med tidligere?

Ja
Nei
Ja
Nei

Hvis ja på spørsmål 2b), beskriv omfanget av det du tidligere har utført. Begrunn i dette feltet:

Muligheter – SWOT

Beskriv hvorfor det er plass for deg i markedet, hvor stort markedet er og eventuelle muligheter
for oppskallering/nye forretningsområder.

Trusler – SWOT

Beskriv eksterne utfordringer i markedet. Eksempelvis dine konkurrenter, sårbarhet for endringer,
lovverk (hvis relevant) m.m.

Egne forutsetninger – SWOT

Beskriv dine sterke sider i forhold til idéen, drift og beskyttelse av din idé (eksempelvis
merkevarebeskyttelse, nøkkelkompetanse m.m.).

Beskriv dine svake sider i forhold til idéen. Hva er dine utfordringer i gjennomføringen av ideen?

Finansiering

Hvordan er prosjektet tenkt finansiert, beskriv både investeringsbehov, inntektskilder og
utgiftsposter? Hvis du har et investeringsbehov, begrunn hvordan du vil innhente kapital (For
eksempel lån, etableringsstøtte). (Legg gjerne ved kopi av finansieringsplan)

Produksjon

Når forventer du at virksomheten (produksjon/tjenesteyting) kan komme i gang? (Oppgi dato)
Dersom virksomheten allerede er startet opp, oppgi dato:

Firmaet/Virksomheten

Organisasjonsnummer (hvis bedriften er registrert i Brønnøysundregisteret)

Navn (hvis avgjort)

Adresse

Eierandel i virksomheten som skal etableres

Hvilken selskapsform er det planlagt å etablere?
Personlig selskap
Aksjeselskap
Ansvarlig selskap
Er du ilagt en konkurskarantene?
Hvis ja, utdyp:

Ja
Nei

