Załącznik nr 9 Karta oceny merytorycznej Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
na rozpoczęcie działalności gospodarczej

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
NA ROZPOCZĘCIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ
do projektu „Kierunek –> BIZNES”
Numer ewidencyjny Wniosku:
Data wpłynięcia Wniosku:
Pełna nazwa Uczestnika projektu
Wnioskowana kwota wsparcia

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 jego zastępcami
prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze oceny Wniosków.
- Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury oceny Wniosków nie pozostawałem(-am)
w stosunku pracy lub zlecenia z Uczestnikiem projektu oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób
prawnych biorących udział w procedurze oceny Wniosków.
- Nie pozostaję z Uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

Data i podpis: ………………………………

1

Nr pytania

Kryteria

1.

Liczba
przyznanych
punktów

Maksymalny
możliwy do
uzyskania
wynik

Oceniane
sekcje w
Biznespla
nie

Zasadność prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu

A.

Spójność
wykształcenia oraz
doświadczenia
zawodowego
wnioskodawcy z
planowanym
przedsięwzięciem

5

A2

B.

Uzasadnienie
podejmowanego
przedsięwzięcia

5

B

10

C2, C3, C4

20 pkt.

40% = 8 pkt.

C.

Opisowe uzasadnienie oceny w przypadku nieprzyznania
maksymalnej możliwej liczby punktów

Możliwości
pozyskania rynków
zbytu –
racjonalność
oszacowania liczby
potencjalnych
klientów w
stosunku do
planów
przedsięwzięcia,
analiza
konkurencji,
promocji i
dystrybucji
Suma punktów
uzyskanych w
kryterium 1

2.

Możliwość funkcjonowania działalności gospodarczej i utrzymania się na rynku przez co najmniej minimalny wymagany
okres 12 miesięcy

A.

Realność
projektowanych
produktów/ usług i
możliwości ich
realizacji

5

C1

2

B.

Realność przyjętej
polityki cenowej
oraz
prognozowanej
wielkości
sprzedaży

5

C5, C6

C.

Realność
zapewnienia
płynności
finansowej
w okresie 12
miesięcy
prowadzenia
przedsiębiorstwa

5

C7

15 pkt.

40% = 6 pkt.

Suma punktów
uzyskanych w
kryterium 2
3.

Prawidłowość sporządzenia budżetu przedsięwzięcia

1.

Przejrzystość,
prostota,
zrozumiałość
założeń

5

D1, D2, D3

2.

Uzasadnienie
zaplanowanych
wydatków i ich
adekwatność do
zakresu
przedsięwzięcia

5

D1

3

3.

Posiadane
zaplecze
finansowe (w
tym m.in. źródła
finansowania
przedsięwzięcia
)

Suma punktów
uzyskanych w
kryterium 3
Suma
uzyskanych
punktów

L.p.
1.

5

E1

15 pkt.

40% = 6
pkt.

50

60% = 30
pkt.

Poprawność wniosku pod względem formalnym

Tak

Nie

Wniosek / załącznik / załączniki zawiera braki formalne i został/-y
skierowany/-e do ponownej oceny formalnej i nie podlega ocenie
merytorycznej

Data:

Podpis osoby oceniającej:

Data:

Podpis osoby oceniającej:

Wynik oceny merytorycznej

Wynik

Suma przyznanych punktów:

Uzasadnienie
oceny
(min. 15 zdań)

Data:

Podpis osoby oceniającej:

4

PODSUMOWANIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
NA ROZPOCZĘCIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ
do projektu „Kierunek –> BIZNES”

Numer ewidencyjny Wniosku:
Pełna nazwa Uczestnika projektu

Podsumowanie oceny merytorycznej Wniosku
Ocena I osoby oceniającej (suma przyznanych punktów)
Ocena II osoby oceniającej (suma przyznanych punktów)
Średnia liczba przyznanych punktów
(średnia arytmetyczna dwóch ocen)
Przyznana kwota dofinansowania
Data:

Podpis Przewodniczącego /
Zastępcy przewodniczącego KOW:

5

