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Załącznik nr 2 
Projekt „Zostań Przedsiębiorcą!”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
realizowany przez:  

AMD GROUP Michał Drymajło w partnerstwie z Edukacja – Biznes – Nauka Polska sp. z o.o., 
na podstawie Umowy nr RPLD.08.03.03-10-0042/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa  VIII  Zatrudnienie 

Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości 
Poddziałanie 8.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT 

 
 

KARTA OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANU 
 

Nr referencyjny  biznesplanu:  

Data złożenia biznesplanu:  

Imię i nazwisko Uczestnika projektu:  

 

Deklaracja bezstronności i poufności 

 
Oceniający: ………………………………………………………………………………….. 
                                             (Imię i Nazwisko oceniającego) 
 

 
Zatwierdzający: ……………………………………………………………………………. 
                                             (Imię i Nazwisko zatwierdzającego) 
 
Niniejszym 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 Kandydatem/ką, 
- przed upływem dwóch lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/am w stosunku 
pracy lub zlecenia z Kandydatem/ką, 
- nie pozostaję z Kandydatem/ką w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do mojej bezstronności 
- 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 
uzyskanych w ramach oceny 
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub 
wytworzonych 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 osobom trzecim. 
 
 
 
….……………………………..……………………                                                        ….……………………………..……………………                                                                
                data, podpis                                                                                                   data, podpis                                                                                                                                                                                                                                    
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1
 Niewłaściwe skreślić 

OCENA FORMALNA 

Lp. Rodzaj kryterium TAK NIE UWAGI 

1. 
Biznesplan został złożony w kopercie w wyznaczonym 
terminie 

   

2. 
Biznesplan został złożony w dwóch egzemplarzach w 
wersji papierowej  

   

3. 
Biznesplan jest ponumerowany i zawiera wszystkie 
strony (na podstawie numeracji stron: X z XX) 

   

4. 
Wszystkie strony w Biznesplanie są podpisane 
(parafowane) 

   

5. 
Wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu są 
wypełnione w sposób czytelny 

   

6. 
Biznesplan wypełniony jest elektronicznie  w języku 
polskim 

   

7. 
Biznesplan jest podpisany (podpis oraz data we 
wskazanym miejscu na ostatniej stronie) 

   

8. Biznesplan jest trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami)    

9. Uczestnik projektu podpisał i dołączył wszystkie wymagane załączniki do biznes planu : 

 

- potwierdzenie udziału w usługach szkoleniowo – 
doradczych (2 egzemplarze) 

   

- Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu1 pomocy 
de minimis w roku budżetowym, w którym Uczestnik 
projektu przystępuje do projektu oraz w 
poprzedzających go dwóch latach budżetowych (wraz z 
zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi 
przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy) (2 
egzemplarze) 

   

- Biznes plan w wersji elektronicznej (2 egzemplarze) 
   

- Oświadczenie o tożsamości  wersji elektronicznej z 
wersją papierową biznesplanu (2 egzemplarze) 

   

10. 
Inne braki, uchybienia (jakie? ) 
 
……………………………………………………………………………….. 
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WYNIK OCENY FORMALNEJ 

W związku ze: 
spełnieniem         nie spełnieniem przez Uczestnika projektu warunków formalnych:  
rekomenduję biznesplan do oceny merytorycznej  
nie rekomenduję biznesplanu do oceny merytorycznej  
biznesplan skierowany regulaminowo do pierwszej poprawy formalnej dnia ………………  

     biznesplan odrzucony po dokonaniu przysługującej poprawy formalnej  
     biznesplan rekomendowany do oceny merytorycznej po dokonaniu przysługującej poprawy    
           formalnej  
 
dnia _____________ _______________________ Podpis osoby oceniającej  
 
 
dnia _____________ _______________________ Podpis osoby zatwierdzającej 
 

 
 

 
 
 


