Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
w ramach projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy”

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
BIZNESPLANU
w ramach projektu

SIŁA BIZNESU – dotacje na start firmy
realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Imię i nazwisko uczestnika projektu
Nr referencyjny biznesplanu

BP/SB/……./IV-…/2018

Data wpływu biznesplanu

Deklaracja bezstronności i poufności
Oświadczam, że nie pozostaję z osobą, której biznesplan oceniam w stosunku faktycznym lub prawnym mogącym budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności, w szczególności oświadczam,
że z osobą, której biznesplan oceniam nie łączy mnie związek z tytułu:

małżeństwa,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia,

przysposobienia, opieki lub kurateli.
W razie powzięcia przeze mnie informacji o istnieniu okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się do wyłączenia się od oceny biznesplanu. Zobowiązuję się nie ujawniać informacji związanych z
oceną biznesplanu oraz do tego, że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianego przeze mnie biznesplanu nie zostały przekazane osobom
nieuprawnionym.

Data

Czytelny podpis

POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH
ul. Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice
www.puppabianice.pl

Biuro projektu: pok. 309 (bud. A, III piętro)
Tel. 42 22 54 207, e-mail: programy@puppabianice.pl

Czy oceniany formularz posiada braki bądź uchybienia formalne,
które nie zostały wskazane na etapie oceny formalnej?

☐ TAK

☐ NIE

Rodzaj dostrzeżonych braków lub uchybień:

KRYTERIA
Pkt.

I.

OCENIANE
ELEMENTY
BIZNESPLANU

RACJONALNOŚĆ ZAŁOŻEŃ

MAX. LICZBA
PUNKTÓW

UZASADNIENIE

25 (15)*

1.1

Możliwość realizacji
projektowanych produktów / usług.
Realność przedstawionej polityki
cenowej oraz zakładanego
poziomu sprzedaży.

D.4, D.5, D.6,
E.2, E.5

10

1.2

Racjonalność oszacowania liczby
potencjalnych klientów w stosunku
do planu przedsięwzięcia.

E.1, E.4

7

*

PRZYZNANA
LICZBA
PUNKTÓW

W nawiasach podano minimalną liczbę punktów, jakie musi uzyskać każda grupa kryteriów I-V aby ocena biznesplanu była oceną pozytywną

wer. 4.0

2

1.3

Znajomość rynku i konkurencji.

II.

POTENCJAŁ POCZĄTKOWY

2.1

Posiadane zaplecze materiałowe
i lokalowe.
Stopień przygotowania inwestycji
do realizacji.

2.2

Posiadane zaplecze finansowe.

III.

Racjonalność i efektywność
planowanych wydatków.

3.2

Możliwość zapewnienia płynności
finansowej przedsiębiorstwa.

D.1, F.3
F.1 (w zakresie
środków własnych)

4.1

4.2

Plan rozwoju firmy.

7

3

20 (12)*
F.1, F.2, F.3

15

G

5

TRWAŁOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Spójność kwalifikacji zawodowych
z planowanym rodzajem
działalności. Dodatkowe
umiejętności i motywacja.
Zasoby ludzkie niezbędne do
poprawnej realizacji
przedsięwzięcia.

8

10 (6)*

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

3.1

IV.

E.3, E.4

20 (12)*

C
D.2, D.3

15

F.4

5

wer. 4.0

3

V.
5.1

5.2

ZGODNOŚĆ WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH Z POTRZEBAMI

Spójność planowanych zakupów
inwestycyjnych z rodzajem
działalności.
Stopień, w jakim zaplanowane
zakupy inwestycyjne umożliwiają
prawidłową realizację
przedsięwzięcia.

Łączna liczba przyznanych punktów:

25 (15)*

F.2

15

F.1, F.3

10
100

PODSUMOWANIE OCENY

Imię i nazwisko oceniającego: ................................................................................................................

Data

Podpis

wer. 4.0

4

