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STANDARDY OCENY BIZNESPLANÓW 
w ramach projektu „Kierunek na Biznes – subregion p iotrkowski” 

Poddziałanie 1.2.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja  Rozwój na lata 2014-2020 
 

 
ETAPY OCENY  
Każdy Biznesplan podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Oceny formalnej dokonuje Ekspert  
dotacyjny.  
Biznesplan oceniany jest pod względem merytorycznym przez dwóch Ekspertów niezależnych.  
Końcowa ocena punktowa danego biznesplanu stanowi średnią arytmetyczną ocen merytorycznych  
dokonanych przez dwóch Ekspertów niezależnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy ocenami  
wynoszącej więcej niż 25 punktów, Biznesplan musi być oceniony przez trzeciego Eksperta  
niezależnego wyłonionego przez beneficjenta, spośród osób, które wcześniej nie dokonywały oceny  
tego Biznesplanu – ocena jest średnią arytmetyczną z punktów przyznanych przez trzeciego Eksperta  
niezależnego i z punktów przyznanych przez tego z dwóch Ekspertów niezależnych, którego ocena jest  liczbowo 
najbardziej zbliżona do oceny trzeciego Eksperta niezależnego.  
 
KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA  
Zakres oceny Biznesplanu obejmuje następujące elementy wraz z przypisaną im punktacją:  
 
1. Pomysł na biznes - analiza marketingowa (charakterystyka produktów/usług, analiza klientów, do  
których skierowany jest produkt lub usługa, sposób wyboru klientów, ich oczekiwania i potrzeby;  
analiza konkurencji, jej pozycji i udziału w rynku, wysokość cen, jakość produktów, dystrybucji  
i promocji, możliwe narzędzia i koszty promocji; analiza czynników mogących ograniczać działalność  
przedsiębiorcy zarówno w bliższej, jak i dalszej przyszłości). Opłacalność i efektywność  
ekonomiczna przedsięwzięcia, ocena zakresu inwestycji, dostępność zasobów, możliwości  
pozyskania i utrzymania rynków zbytu.  
 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 35 punktów.   
Minimum, które należy uzyskać, aby otrzymać ocenę pozytywną za spełnienie kryterium - 25 punktów.  
 
Zakres punktacji:  
a) Opis produktu/usługi: 0-9 pkt.  
b) Klienci i charakterystyka rynku: 0-9 pkt.  
c) Dystrybucja i promocja: 0-4 pkt.  
d) Główni konkurenci: 0-6 pkt.  
e) Strategia konkurencji: 0-7 pkt.  
 
2. Potencjał Wnioskodawcy (wykształcenie, doświadczenie zawodowe wnioskodawcy i dodatkowe umiejętności, 
kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, posiadane zasoby, majątek).  
 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 15 punktów.  
Minimum, które należy uzyskać, aby otrzymać ocenę pozytywną za spełnienie kryterium - 9 punktów.  
 
Zakres punktacji:  
a) Uczestnik posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia projektu: 0-8 pkt.  
b) Uczestnik dysponuje potencjałem technicznym do wdrożenia projektu: 0-7 pkt.  
 
 
3. Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (uzasadnienie wydatków pod względem  
ekonomiczno-finansowym, analiza prognozy finansowej, ocena wykonalności ekonomiczno- 
finansowej).  
 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 40 punktów.  
Minimum, które należy uzyskać, aby otrzymać ocenę pozytywną za spełnienie kryterium - 30 punktów.  
 
Zakres punktacji:  
a) Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym: 0-22 pkt.  
b) Wykonalność ekonomiczno-finansowa: 0-12 pkt.  
c) Prognoza finansowa: 0-6 pkt.  
 
 
4. Operacyjność i kompletność (przejrzystość, zrozumiałość założeń, spójność i kompleksowość opisu  
przedsięwzięcia).  
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Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 10 punktów.  
Minimum, które należy uzyskać, aby otrzymać ocenę pozytywną za spełnienie kryterium - 6 punktów.  
 
Zakres punktacji:  
a) Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń: 0-5 pkt.  
b) Całościowość opisu przedsięwzięcia: 0-5 pkt.  
 
Łączna ilo ść punktów mo żliwych do uzyskania za powy ższe kryteria wynosi 100 punktów.  
 
  
Punktację należy przyznawać wyłącznie w liczbach całkowitych.  
Wsparcie w postaci przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub wsparcia  
pomostowego może być przyznane uczestnikom projektu, których biznesplany uzyskały minimum 70  
punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny określoną  
powyżej w ramach puli dostępnych środków na ten cel. 
 
 
 
...............................................  
Data i podpis Eksperta niezależnego  
 
 
 
...............................................  
Data i podpis Eksperta niezależnego  
 
 
 
...............................................  
Data i podpis Eksperta niezależnego  
 
 
 
 
 
Zatwierdził (ze strony Beneficjenta): ....................................................... 
 
Zelów, 12.01.2022 rok 


