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Załącznik nr 3 
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 BIZNESPLANU 
 

Nr referencyjny  biznesplanu:  

Data złożenia biznesplanu:  

Imię i nazwisko Uczestnika projektu:  

 

Deklaracja bezstronności i poufności 

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

 
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 
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- 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

KRYTERIA 
PRZYZNANA  
L. PUNKTÓW 

MAKS. 
L. PKT 

OCENIANE 
ELEMENTY 

BIZNESPLANU 
UZASADNIENIE 

I Racjonalność założeń  40  Ocena minimalna będąca oceną pozytywną - 24 

Racjonalność planowanych 
produktów/usług i możliwości ich 
realizacji 

 
12 B4, B5, B6, C2 

 

Racjonalność oszacowania liczby 
potencjalnych klientów w stosunku 
do planu przedsięwzięcia 

 

12 

C1, C3, 
C4, C5 (oraz 

pośrednio: B3; B4;  
B5; B6 ) 

 

Realność przyjętej polityki cenowej 
oraz prognozowanej sprzedaży 

 
8 B4 

 

Trwałość planowanej działalności 
gospodarczej 

 
8 

B, C (oraz 
pośrednio E) 

 

II Potencjał początkowy  20  Ocena minimalna będąca oceną pozytywną - 12 
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Spójność wykształcenia oraz 
doświadczenia zawodowego 
wnioskodawcy z planowanym 
przedsięwzięciem 

 

13 
A2, A3, A4, A5, A6 
(oraz pośrednio B) 

 

Posiadane zaplecze finansowe 
 

2 
B1, D (w zakresie 

środków 
własnych) 

 

Posiadane zaplecze materiałowe 
 

5 
D (w szczególności 

D2) 

 

III Efektywność kosztowa  20  Ocena minimalna będąca oceną pozytywną - 12 

Adekwatność i zgodność wydatków z 
zaproponowanymi działaniami, 
planowanymi usługami i produktami 

 
15 B, D 

 

Adekwatność proponowanych źródeł 
finansowania dla trwałości 
działalności gospodarczej. 

 
5 E 

 

IV Zgodność ze zdefiniowanymi 
potrzebami 

 20  Ocena minimalna będąca oceną pozytywną - 12 

Spójność planowanych zakupów 
inwestycyjnych z rodzajem 
działalności 

 
10 B, D 

 

Stopień, w jakim zaplanowane zakupy 
inwestycyjne umożliwiają prawidłową 
realizację przedsięwzięcia 

 

10 B, D 

 

Maksymalna liczba punktów  100   
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Podsumowanie oceny: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Imię i nazwisko osoby oceniającej biznesplan…………………………………………………………………………………………………. 

Data ………………………………………......... Podpis ……….......................................................................……………………… 

 


