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NUMER
BIZNESPLANU
WNIOSKODAWCA

OCENIAJĄCY

Deklaracja bezstronności
Oświadczam, że:
- nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem
związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z uczestnikiem projektu pt. „…..”,
- przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am)
w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikiem projektu pt. „….”,
- Nie pozostaję z uczestnikiem projektu pt. „….” w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

Data i podpis:....................................................................................

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Kryteria
I. Dane Wnioskodawcy

Maksymalny
wynik
(3)

1. Wykształcenie, odbyte kursy i szkolenia oraz
doświadczenie zawodowe przydatne do realizacji
przedsięwzięcia.
2. Wnioskodawca posiada umiejętności wymagane do
prawidłowej realizacji projektu
3. Stan przygotowań do podjęcia własnej działalności
gospodarczej.

II. Skrócony opis przedsięwzięcia

(6)

1. Wnioskodawca w sposób spójny, jasny i przejrzysty podał
powód realizacji przedsięwzięcia.

III. Projekt przedsięwzięcia

(40)

Ocena projektu/
uzasadnienie

1. Wnioskodawca właściwie uzasadnił zaplanowane działania
oraz opisał kierujące nimi motywy.
2. Wnioskodawca dostosował swoją ofertę do potrzeb i
oczekiwań klientów; przewidział ewentualna sezonowość i
zapobieganie jej skutkom. Wybrał odpowiedni sposób
reklamy i sprzedaży.
3. Wnioskodawca właściwie zdiagnozował grupę i liczbę
klientów, których zamierza pozyskać w wyniku prowadzonej
działalności.
4. Wnioskodawca dokonał właściwej analizy konkurencji.
5. Wnioskodawca we właściwej wysokości określił ceny w
swojej ofercie oraz wielkość planowanej sprzedaży i
przychodów.
6. Wnioskodawca właściwie rozumie proces produkcji/
dostarczania oferowanych produktów/ usług. Przekonywująco
wskazał aspekty procesu, które w największym stopniu
wpłynął na jakość produktów/usług.
7. Wnioskodawca wskazał zdolność identyfikacji czynników
niekorzystnych i sprzyjających inicjatywie, spójnie z analizą
rynku.
8. Projekt jest wielowariantowy i stwarza możliwości
rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu.

IV. Plan inwestycyjny

(29)

1. Zakres rzeczowy inwestycji znajduje właściwe
uzasadnienie w kontekście celów realizowanego
przedsięwzięcia.
2. Wnioskodawca posiada wiedze na temat dostępności na
rynku produktów i usług potrzebnych do realizacji
przedsięwzięcia.
3. Możliwe jest zwiększenie zatrudnienia w wyniku realizacji
projektu.
4. Lokalizacja prowadzonej działalności jest adekwatna do jej
wymagań. Lokal posiada właściwe wyposażenie i
infrastrukturę (bądź zostanie wyposażony w ramach dotacji).

V. Plan ekonomiczno – finansowy

(22)

1. Przewidywane wydatki są adekwatne i zgodne z
zaproponowanymi działaniami i produktami.
2. Analiza przychodów jest rzeczowa i rzetelna.
3. Biznesplan wykazuje zdolność do zapewnienia
Wnioskodawcy odpowiedniego zysku i samofinansowania się
w przyszłości/trwałość ekonomiczno – finansowa.

Maksymalna liczba punktów

100

Weryfikacja budżetu:
a) Kwestionowane propozycje wydatków jako nieuzasadnione charakterem i celami
projektu
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

b) Kwestionowane wysokości wydatków wraz z uzasadnieniem
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Weryfikacja Harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji:
a) Wydatki zaplanowane w ramach dotacji inwestycyjnej są/ nie są zaliczane do
dofinansowania
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b) Uzasadnienie potrzeby poniesienia danego wydatku w ramach planowanej
inwestycji jest/ nie jest adekwatny do planowanego przedsięwzięcia
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Proponowana kwota dotacji: ………………………………………………………………...
(słownie ……………………………………………………………………………………..…)

Uzasadnienie oceny:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko oceniającego:
Podpis:
Data:

