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Projekt pn.: „Twoja szansa na dobrą przyszłość!” nr POWR.01.02.01-04-0038/19 współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 
realizowany przez La Soleil Monika Piecuch  
(Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym 
rynku pracy – projekty konkursowe,  Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego). 

Zał. nr 10 do REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANU 

WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI 

NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

BENEFICJENT: LA SOLEIL MONIKA PIECUCH 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU:  

1. Imię i nazwisko 

2. PESEL 

3. Nazwa planowanej działalności gospodarczej 

4. Tytuł przedsięwzięcia 

OCENIAJĄCY: 

1. Imię i nazwisko: 

2. Imię i nazwisko: 

3. Imię i nazwisko: 

 

Deklaracja bezstronności 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 uczestnikiem projektu, z ich zastępcami prawnymi lub członkami władz 

osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej (w przypadku 

stwierdzenia takiej zależności, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania 

Przewodniczącego KOW i wycofania się z oceny), 

- Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie 

pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikiem projektu oraz nie 

byłem (-am) członkiem władz osób prawnych biorących udział w procedurze 

konkursowej (w przypadku stwierdzenia takiej zależności, zobowiązuję się do 

niezwłocznego poinformowania Przewodniczącego KOW i wycofania się z oceny),  

- Nie pozostaję z uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności (w przypadku 

stwierdzenia takiej zależności, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania 

Przewodniczącego KOW i wycofania się z oceny), 
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- Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy 

i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą, 

- Zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub 

elektronicznych informacji, 

- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji 

i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie 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 powinny być ujawnione stronom 

trzecim. 

 

 

Data i podpis: 

 

 Oceniający 1: 

 Oceniający 2: 

 Oceniający 3: 

Kryteria Maksymalny 
wynik 

Przyznana 
ilość punktów 

Uzasadnienie przyznanej punktacji  
zamieścić precyzyjny oraz wyczerpujący 
opis1.  
Uwagi/komentarze 

I. UZASADNIENIE 
REALIZACJI 
PRZEDSIĘWZIĘCIA  

12   

1. Przedstawiony opis 
projektu jest przejrzysty 
i czytelny  

 
4 

  

2. Zakres 
zaproponowanych 
działań jest zrozumiały i 
kompletny  

4   

3. Wnioskodawca 
właściwie uzasadnił 
zaproponowane 
działania oraz opisał 
kierujące nim motywy 

4   

II. DOŚWIADCZENIE 
(ŻYCIORYS 
ZAWODOWY 
WNIOSKODAWCY) 

8   

1. Wnioskodawca 
posiada umiejętności 
wymagane do 
prawidłowej realizacji 
przedsięwzięcia  

4   

2. Wnioskodawca 4   

 

1 Uzasadnienie należy zamieścić zarówno w przypadku obniżenia punktacji, jak również w przypadku 

przyznania maksymalnej liczby punktów. 
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właściwie ocenił stan 
przygotowania do 
właściwej realizacji 
planowanego 
przedsięwzięcia 
 

III. ANALIZA 
RYNKOWA  

24   

1. Wnioskodawca 
właściwie 
scharakteryzował 
segment rynku, na 
którym zamierza działać  

4   

2. Wnioskodawca 
właściwe określił grupy 
klientów, które zamierza 
pozyskać w wyniku 
realizacji 
przedsięwzięcia 

4   

3. Wnioskodawca 
przekonująco określił 
ceny w swojej ofercie 
oraz wielkość 
planowanej sprzedaży 

4   

4. Projektodawca 
wykazał zdolność do 
właściwej analizy 
konkurencji, wymienił 
właściwie głównych 
konkurentów, opisał 
strategię konkurowania 

4   

5. Projektodawca 
wykazał zdolność 
identyfikacji czynników 
niekorzystnych i 
sprzyjających – 
właściwa analiza SWOT 

8   

IV. PLAN WYDATKÓW  28   

1. Zakres rzeczowy 
wydatków znajduje 
właściwe uzasadnienie 
w kontekście celów 
realizowanego 
przedsięwzięcia 

12   

2. Wnioskodawca 
właściwie wybrał 
katalog zakupów 
planowanych w ramach 
dotacji  

8   

3. Plan wydatków jest 
spójny i kompletny  

4   

4. Możliwe jest 
zwiększenie 
zatrudnienia w wyniku 
realizacji projektu 

4   
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V. EFEKTYWNOŚĆ 
KOSZTOWA 

12   

1. Przewidywane 
wydatki są adekwatne i 
zgodne z 
zaproponowanymi 
działaniami  

8   

2. Wnioskodawca jest w 
stanie zapewnić 
współfinansowanie 
inwestycji oraz kosztów 
prowadzenia 
działalności nie objętych 
wsparciem 

4   

VI. TRWAŁOŚĆ 
EKONOMICZNO-
FINANSOWA 

16   

1. Projekt wykazuje 
zdolność do 
zapewnienia 
Wnioskodawcy 
odpowiedniego zysku i 
samofinansowania się w 
przyszłości 

16   

Maksymalna liczba 
punków 

100   

SUMA     

 

Ostateczna decyzja Eksperta: Rekomendacja pozytywna / negatywna2 

 

Proponowana kwota dofinansowania (jeśli dotyczy) 

…………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko Eksperta oceniającego biznesplan  

 

………………………………………………………………….. 

 

Data …………………………………………………………….. 

 

Podpis …………………………………………………………... 

 

2 Niepotrzebne skreślić 


