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STANDARD OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (W TYM 
BIZNESPLANU) 
Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 
konkurs 

 
 
ETAP 1 – weryfikacja możliwości przyjęcia biznesplanu do oceny merytorycznej  
 

Czy Biznes Plan jest poprawnie wypełniony ? Czy zostały wypełnione wszystkie pola w Biznes 
Planie? 
(każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

 TAK 
 NIE – biznesplan jest odrzucony [brak spełnienia kryteriów niepodlegających uzupełnieniu 

zgodnie z wzorem karty oceny formalnej]  
 NIE – biznesplan został skierowany do poprawy [brak spełnienia kryteriów podlegających 

uzupełnieniu zgodnie z wzorem karty oceny formalnej] 
 
ETAP 2 – przeprowadzenie oceny merytorycznej poszczególnych części biznesplanu   
 

Kategoria Biznes 
Planu 

PYTANIE 
Maksymalna liczba 
punktów (100) 

Zakres oceny  

I 
POMYSŁ NA BIZNES - ANALIZA 
MARKETINGOWA 

35 - 

Minimum: 
25 pkt. 

a Opis produktu   0-9 
w szczególności część 
III.1 biznesplanu  

b Klienci i charakterystyka rynku 0-9 
w szczególności część 
III.2 biznesplanu  

c Dystrybucja i promocja 0-4 
w szczególności część 
III.3 biznesplanu  

d Główni konkurenci 0-6 
w szczególności część 
III.4 biznesplanu  

e Strategia konkurencji 0-7 
w szczególności część 
III.5 biznesplanu  

UZASADNIENIE OCENY BIZNESPLANU (MINIMUM 10 ZDAŃ) 

Wskazanie uzasadnienia dla oceny w kryterium I – minimum 10 zdań.  

II POTENCJAŁ  WNIOSKODAWCY 15 - 

Minimum: 
9 pkt. 

a 
Uczestnik posiada wykształcenie, 
wiedzę i doświadczenie do 
wdrożenia projektu 

0-8 
w szczególności część 
IV.1 biznesplanu  
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b 
Uczestnik dysponuje potencjałem 
technicznym do wdrożenia projektu 

0-7 
w szczególności część 
IV.2 biznesplanu  

UZASADNIENIE OCENY BIZNESPLANU (MINIMUM 10 ZDAŃ) 

Wskazanie uzasadnienia dla oceny w kryterium II – minimum 10 zdań.  

III 
OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ 
EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

40 - 

Minimum: 
30 pkt. 

a 
Przewidywane wydatki są 
uzasadnione pod względem 
ekonomiczno-finansowym 

0-22 
w szczególności część 
V.1 biznesplanu  

b 
Wykonalność ekonomiczno-
finansowa 

0-12 
w szczególności część 
V.2 i V.3 biznesplanu  

c Prognoza finansowa 0-6 
w szczególności część 
V.4 biznesplanu  

UZASADNIENIE OCENY BIZNESPLANU (MINIMUM 10 ZDAŃ) 

Wskazanie uzasadnienia dla oceny w kryterium III – minimum 10 zdań.  

IV OPERACYJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ 10 - 

Minimum: 
6 pkt. 

a 
Przejrzystość, prostota, 
zrozumiałość założeń 

0-5 całość biznesplanu 

b Całościowość opisu przedsięwzięcia 0-5 całość biznesplanu 

UZASADNIENIE OCENY BIZNESPLANU (MINIMUM 10 ZDAŃ) 

Wskazanie uzasadnienia dla oceny w kryterium IV – minimum 10 zdań.  
 

ETAP 3 – podsumowanie oceny merytorycznej biznesplanu    
 

Suma uzyskanych punktów: 
wskazanie sumy punktów z oceny kryterium I, 
II, III i IV 

Czy biznesplan otrzymał wymagane 
minimum 70 punktów ogółem 

 TAK  NIE 

Czy biznesplan uzyskał minimalną liczbę punktów w 
poszczególnych kategoriach oceny 

 TAK  NIE 

CZY BIZNESPLAN  SPEŁNIA WYMAGANIA 
MINIMALNE, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? 

 TAK  NIE 

UZASADNIENIE OCENY BIZNESPLANU (PODSUMOWANIE 10 ZDAŃ) 

Wskazanie uzasadnienia dla całościowej oceny biznesplanu, w tym w szczególności w odniesieniu do 
przyznania / nie przyznania dofinansowania. 

Ostateczna decyzja Eksperta  pozytywna  negatywna 

 


