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Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości 

KARTA OCENY BIZNESPLANU 

w ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2021”, dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.03.01-10-0009/20-00 z 
dnia 17 maja 2021 r. 

 

 

Nr ewidencyjny  biznesplanu: .............................................   

Data złożenia biznesplanu: .................................................   

Imię i nazwisko uczestnika/czki  projektu:  .........................  
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Deklaracja bezstronności 

Oświadczam, że: 

- Nie pozostaję z osobą, której Biznesplan oceniam w stosunku faktycznym lub prawnym 
mogącym budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności, w szczególności oświadczam, że z 
osobą, której biznesplan oceniam nie łączy mnie związek z tytułu małżeństwa, pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia oraz 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

- W razie powzięcia przeze mnie informacji o istnieniu okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję 
się do wyłączenia się z oceny Biznesplanu. 

- Zobowiązuję się, że będę wypełniać powierzone mi obowiązki w sposób uczciwy i 
sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą i kwalifikacjami. 

- Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie 
Biznesplanu oraz że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie 
zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 

 
Data i czytelny podpis oceniającego: 
................................................................................................................................. 
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KRYTERIA 

OCENA 
MAKSYMALNA 

(OCENA 
MINIMALNA 

BĘDĄCA 
OCENĄ 

POZYTYWNĄ) 

PRZYZNANA 
ILOŚĆ 

PUNKTÓW 

OCENIANE 
ELEMENTY BIZNES 

PLANU (sugerowane,  
BP oceniany jest 

generalnie 
całościowo) 

UZASADNIENIE (minimum 
5 zdań) 

 I. Racjonalność założeń     
Racjonalność planowanych 
produktów / usług i 
możliwość ich realizacji 

40 (24)  

D, E 
 

Racjonalność oszacowania 
liczby potencjalnych klientów 
w stosunku do planu 
przedsięwzięcia 

E1, E2 

Racjonalność przyjętej 
polityki cenowej oraz 
prognozowanej sprzedaży 

D4 

Trwałość planowanej 
działalności gospodarczej 

D, E 

II. Potencjał      

Spójność wykształcenia oraz 
doświadczenia zawodowego 
wnioskodawcy z planowanym 
przedsięwzięciem 

20 (12)  C, D2 
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Posiadane zaplecze 
techniczne 

F1 

Posiadane zaplecze 
finansowe 

F1 

III. Efektywność kosztowa     

Adekwatność i zgodność 
wydatków z 
zaproponowanymi 
działaniami, planowanymi 
usługami i produktami 20 (12)  

D, F 

 

Adekwatność 
proponowanych źródeł 
finansowania dla trwałości 
działalności gospodarczej 

F, G 

IV. Zgodność ze 
zdefiniowanymi potrzebami    

 

Spójność planowanych 
zakupów inwestycyjnych z 
rodzajem działalności 

20 (12)  

D, F 
 

Stopień, w jakim 
zaplanowane zakupy 
inwestycyjne umożliwiają 
kompleksową realizację 
przedsięwzięcia 

D, F 

Liczba punktów 100 (60)    
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Podsumowanie oceny (minimum 3 zdania): 

 

Proponowane zmiany w biznesplanie – w części F3 „Sposób wykorzystania wsparcia 

pomostowego” (jeśli dotyczy): 

 

Data ……………………………………….........  

Czytelny podpis osoby oceniającej biznesplan 

……….......................................................................……………………………… 


