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Załącznik nr 3 

KARTA OCENY BIZNESPLANU 

w ramach projektu „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowanego przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0105/19-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Imię i nazwisko osoby oceniającej: …………………………………………….………………………………………….. 

 

Przedsiębiorca   

Adres/Firma  

Nr wniosku o przyznanie środków finansowych na 
rozwój przedsiębiorczości 

 

Data złożenia wniosku  

Wnioskowana kwota wsparcia bezzwrotnego na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 

Wnioskowana kwota wsparcia pomostowego 
finansowego 

 

Nr umowy o dofinansowanie projektu   

Tytuł projektu 
„Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno 

zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” 
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I. Doświadczenie zawodowe i umiejętności  

a Spójność ścieżki zawodowej i doświadczenie w stosunku do proponowanej 
inicjatywy 

  

  Min. Otrzymana Max. 

  9  15 

 

II. Spójność  

a. Czy opis całego przedsięwzięcia jest kompletny i zawiera wszystkie niezbędne 
informacje oraz jest spójny z pozostałymi informacjami w biznesplanie? 

  

  Min. Otrzymana Max. 

  9  15 

 

III. Racjonalność przedsięwzięcia 

a Adekwatność przedstawionych założeń do rzeczywistej sytuacji na rynku   

b Konkurencyjność produktu/usługi wprowadzonej na rynek   

c Relacja nakład - rezultat   

d Efektywność planowanych działań   

e Celowość  - prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów   

f 
Niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług 
przewidzianych w biznesplanie przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych 
lub jakościowych 

  

  Min. Otrzymana Max. 

  12  20 

 

IV. Plan operacyjny 

a Czy planowane wydatki są adekwatne i zgodne z założeniem przedmiotowej 
działalności 

  

b Ocena prostoty, przejrzystości i zrozumiałości założeń    

  Min. Otrzymana Max. 

  15  25 
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V. Wykonalność przedsięwzięcia 

a Czy przedsięwzięcie przyniesie spodziewane efekty – wiarygodność prognoz?   

b Poprawne oszacowanie źródeł finansowania, dostępność zasobów   

c Trwałość finansowa i trwałość działalności – zapewnienie płynności finansowej 
i szanse utrzymania działalności ponad obowiązkowe 12 miesięcy 

  

  Min. Otrzymana Max. 

  12  20 

 

VI. Zasadność przyznania wsparcia pomostowego   

  Min. Otrzymana Max. 

  3  5 

 

Łączna 
punktacja 

Min. 
Otrzymana 

Max. 
punktacja 

60  100 

Informacje o skierowaniu biznesplanu do negocjacji i proponowanej kwocie wsparcia finansowego1 (uzasadnienie, stwierdzenie 

nieuzasadnionych wydatków, propozycje zmiany kwoty dofinansowania)  

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

Nazwa kryterium 
UZASADNIENIE 

(minimum 10 zdań do każdego kryterium) 

I. Doświadczenie zawodowe i umiejętności  

II. Spójność  

III. Racjonalność przedsięwzięcia  

IV. Plan operacyjny  

V. Wykonalność przedsięwzięcia  

VI. Zasadność przyznania wsparcia pomostowego  

 

 
 

Przewodniczący komisji 
(data i podpis) 

Przewodniczący komisji 
(data i podpis) 

 

                                                      
1 Jeśli dotyczy. 


