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MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCENY BIZNESPLANU 
 

Kategoria oceny 
Możliwa do przyznania liczba 

punktów 

KATEGORIA I OCENY MERYTORYCZNEJ – pomysł na biznes 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, planowane produkty i/lub usługi, 
sposób zaopatrzenia, dystrybucji i promocji (znajomość zagadnienia i realność 
założeń) 

10 

Wybrany rynek docelowy, grupy odbiorców produktów i/lub usług wraz z ich 
charakterystyką, liczebność grup odbiorców produktów i/lub usług, sezonowość 
(znajomość zagadnienia i realność założeń) 

10 

Konkurencja, wybrana strategia konkurowania (znajomość zagadnienia i realność 
założeń) 

10 

Bariery wejścia na rynek (znajomość zagadnienia i realność założeń) 5 

KATEGORIA II OCENY MERYTORYCZNEJ – potencjał uczestnika 

Posiadane wykształcenie  3 

Ukończone kursy i szkolenia  1 

Posiadane doświadczenie zawodowe  5 

Posiadane kompetencje i umiejętności przydatne do prowadzenia planowanej 
działalności gospodarczej 

3 

Posiadane zasoby własne przydatne do prowadzenia planowanej działalności 
gospodarczej   

1 

Podjęte działania przygotowawcze  2 

KATEGORIA III OCENY MERYTORYCZNEJ – efektywność ekonomiczna 

Spójność planowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności oraz stopień, w 
jakim zaplanowane zakupy inwestycyjne umożliwiają kompleksową realizację 
przedsięwzięcia (w tym kosztochłonność i zasadność zakupów) 

15 

Prognozowane wyniki finansowe – poziom i realność założeń (w kontekście 
możliwości utrzymanie i rozwoju działalności) 

25 

KATEGORIA IV OCENY MERYTORYCZNEJ – kompletność  

Kompletność opisów biznesplanu 5 

Spójność założeń przedstawionych w biznesplanie  5 

PODSUMOWANIE OCENY MERYTORYCZNEJ 

Kategoria oceny 
Maksymalna 

liczna punktów 
Minimum 
punktowe 

Uzyskana liczba 
punktów 

Spełnienie 
minimum 

punktowego 
(TAK/NIE) 

KATEGORIA I OCENY MERYTORYCZNEJ 
– pomysł na biznes 

35 21   

KATEGORIA II OCENY 
MERYTORYCZNEJ – potencjał 

uczestnika 
15 9   

KATEGORIA III OCENY 
MERYTORYCZNEJ – efektywność 

ekonomiczna 
40 24   
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KATEGORIA IV OCENY 
MERYTORYCZNEJ – kompletność  

10 6   

Spełnienie minimum punktowego w każdej kategorii oceny (TAK/NIE)  

SUMA (UZYSKANA NOTA 
PUNKTOWA, jedynie w przypadku 

spełnienia minimum punktowego w 
każdej kategorii oceny) 

100 60   

PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

Przyznanie dotacji w kwocie 23 050,00 zł (TAK/NIE)  

Przyznanie finansowego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy (TAK/NIE)  

Miesięczna kwota przyznanego finansowego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy   

Uzasadnienie w zakresie przyznania finansowego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy (w odniesieniu do 
kosztochłonności przedsięwzięcia oraz katalogu zaakceptowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego, w 

tym kwestii możliwości finansowania wyłącznie kwot netto) 

 
 
 


