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ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu 
przyznawania wsparcia 
bezzwrotnego na rozwój 
przedsiębiorczości  

KARTA OCENY BIZNESPLANU 
 
Uczestnik projektu  
Nr wniosku o przyznanie środków finansowych 
na rozwój przedsiębiorczości 

 

Data złożenia wniosku  

Wartość inwestycji  

Wnioskowana kwota  

Wkład własny  

Nr umowy o dofinansowanie projektu  

Tytuł projektu  

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJACEGO  

Oświadczenia 

Niniejszym oświadczam, że: 

 nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii 
prostej lub w linii bocznej do II stopnia) i/lub nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, 
kurateli z uczestnikiem ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej 
zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego 
Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny niniejszego formularza rekrutacyjnego, 

 nie pozostaję z uczestnikiem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku 
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny tego projektu, 

 zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z 
posiadaną wiedzą, 

 zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych 
informacji, 

 zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i w zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów 
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako 
rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i 
nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim. 

 

Data ………………………………..   Czytelny podpis Oceniającego ………..…………………………….. 

 



 

 
2 

I. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I UMIEJĘTNOŚCI 

Podkryterium Opis  
Minimalna 

ilość 
punktów 

Przyznana 
ilość 

punktów 

Maksymalna 
ilość 

punktów 

A 
Spójność ścieżki zawodowej i 
doświadczenie w stosunku do 
planowanej działalności 

1  5 

Razem 1  5 

Uzasadnienie (minimum jedno zdanie do każdego 
podkryterium oznaczonego jako a-e) 

 
 

 

II KOMPLETNOŚĆ 

Podkryterium Opis  
Minimalna 

ilość 
punktów 

Przyznana 
ilość 

punktów 

Maksymalna 
ilość 

punktów 

A 
Adekwatność wybranej formy 
organizacyjno-prawnej do przedmiotu 
prowadzonej działalności. 

1  5 

B Opis przedmiotu i zakresu prowadzonej 
działalności 1  5 

C 
Czy biznesplan opisuje wszystkie 
aspekty umożliwiające realizację i 
finansowanie pomysłu 

1  10 

D Czy opis całego przedsięwzięcia jest 
kompletny i spójny? 1  10 

Razem 4  30 

Uzasadnienie (minimum jedno zdanie do każdego 
podkryterium oznaczonego jako a-e) 

 
 

 

III RACJONALNOŚĆ  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Podkryterium Opis  
Minimalna 

ilość 
punktów 

Przyznana 
ilość 

punktów 

Maksymalna 
ilość 

punktów 

A Adekwatność przedstawionych założeń 
do rzeczywistej sytuacji na rynku 1  5 

B Konkurencyjność produktu/usługi 
wprowadzonej na rynek 1  5 

C Relacja nakład - rezultat 1  5 
D Efektywność planowanych działań 1  5 

E Celowość - prawdopodobieństwo 
osiągnięcia założonych celów 1  5 

Razem 5  25 

Uzasadnienie (minimum jedno zdanie do każdego 
podkryterium oznaczonego jako a-e) 
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IV PLAN OPERACYJNY 

Podkryterium Opis  
Minimalna 

ilość 
punktów 

Przyznana 
ilość 

punktów 

Maksymalna 
ilość 

punktów 

A 
Czy planowane wydatki są adekwatne i 
zgodne z założeniem przedmiotowej 
działalności 

1  20 

B Zaplecze rzeczowe i finansowe 
przedsiębiorcy 1  5 

C Ocena prostoty, przejrzystości i 
zrozumiałości założeń inwestycyjnych 1  5 

Razem 3  30 

Uzasadnienie (minimum jedno zdanie do każdego 
podkryterium oznaczonego jako a-e) 

 
 

 

V WYKONALNOŚĆ 

Podkryterium Opis  
Minimalna 

ilość 
punktów 

Przyznana 
ilość 

punktów 

Maksymalna 
ilość 

punktów 

A 
Czy przedsięwzięcie przyniesie 
spodziewane efekty – wiarygodność 
prognoz? 

1  5 

B Poprawne oszacowanie źródeł 
finansowania, dostępność zasobów 1  5 

C Trwałość finansowa – zapewnienie 
płynności finansowej 1  5 

Razem 3  15 

Uzasadnienie (minimum jedno zdanie do każdego 
podkryterium oznaczonego jako a-e) 

 
 

 

VI WYNIK OCENY 

Minimalna 
ilość 

punktów 

Przyznana 
ilość 

punktów 

Maksymalna 
ilość 

punktów RAZEM I - V 
16  100 

Informacje o stwierdzeniu nieuzasadnionych wydatków, propozycje zmiany kwoty dofinansowania 
oraz inne uwagi. 
 
 

 
 
 
 

 

Przewodniczący komisji 
(data i podpis) 

Osoba oceniająca 
(data i podpis) 

 


