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Załącznik nr 2  do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej 

działalnoścj gospodarczej oraz wsparcia pomostowego 

 

 

STANDARDY OCENY BIZNESPLANU 

w ramach Projektu „MŁODZI - SAMODZIELNI” 

 

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Zakres oceny biznesplanu obejmuje następujące kryteria oceny merytorycznej wraz z przypisaną 

im punktacją:  

I. KRYTERIUM NR I: POMYSŁ NA BIZNES - ANALIZA MARKETINGOWA:  

charakterystyka produktów/usług, analiza klientów, do których skierowany jest produkt lub 

usługa, charakterystyka rynku, sposób wyboru klientów, ich oczekiwania i potrzeby, główni 

konkurenci analiza konkurencji, jej pozycji i udziału w rynku, wysokość cen, jakość 

produktów, dystrybucji i promocji, możliwe narzędzia i koszty promocji. 

Zakres punktacji w poszczególnych podkryteriach:  

a) Opis produktu/usługi: 0-9 pkt.  – oceniany na podstawie pkt. 1 w części 

III biznesplanu 

b) Klienci i charakterystyka rynku: 0-9 pkt. – oceniany na podstawie pkt. 2 w części III 

biznesplanu 

c) Dystrybucja i promocja: 0-4 pkt. – oceniany na podstawie pkt. 3 w części 

III biznesplanu 

d) Główni konkurenci: 0-6 pkt. – oceniany na podstawie pkt. 4 w części III biznesplanu 

e) Strategia konkurencji: 0-7 pkt. – oceniany na podstawie pkt. 5 w III biznesplanu 

Max 35 punktów, minimum punktowe: 25 punktów. 

II. KRYTERIUM NR II: POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY:  

wykształcenie, wiedza i doświadczenie do wdrożenia Projektu, doświadczenie zawodowe 

Wnioskodawcy i dodatkowe umiejętności, kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

posiadany potencjał techniczny do wdrożenia Projektu. 
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Zakres punktacji w poszczególnych podkryteriach: 

a) Uczestnik/czka posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia 

Projektu: 0-8 pkt. – oceniany na podstawie pkt. 6 i 7 w części I biznesplanu oraz 

załączonych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, pkt. 9 w części 

II biznesplanu oraz pkt. 1 i 2 w części IV biznesplanu,. 

b) Uczestnik/czka dysponuje potencjałem technicznym do wdrożenia Projektu: 0-7 pkt. 

– oceniany na podstawie pkt. 9, 10, 11 w części II biznesplanu oraz tabeli C w części 

IV biznesplanu.  

Max 15 punktów, minimum punktowe: 9 punktów. 

III. KRYTERIUM NR III: EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA:  

uzasadnienie wydatków pod względem ekonomiczno-finansowym, wykonalność i analiza 

prognozy finansowej, ocena wykonalności ekonomiczno-finansowej. 

Zakres punktacji w poszczególnych podkryteriach: 

a) Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym: 0-

22 pkt. – oceniany na podstawie pkt. 1 i 2 w części V biznesplanu 

b) Wykonalność ekonomiczno-finansowa: 0-12 pkt. – oceniany na podstawie pkt. 3 w 

części V biznesplanu  

c) Prognoza finansowa: 0-6 pkt. – oceniany na podstawie pkt. 4 w części V biznesplanu 

Max 40 punktów, minimum punktowe: 30 punktów. 

IV. KRYTERIUM NR IV: OPERACYJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ:  

 przejrzystość, zrozumiałość założeń, spójność i kompleksowość opisu przedsięwzięcia. 

Zakres punktacji w poszczególnych podkryteriach: 

a) Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń: 0-5 pkt.  

b) Całościowość opisu przedsięwzięcia: 0-5 pkt.  

Max 10 punktów, minimum punktowe: 6 punktów. 

Łączna ilość punktów możliwych do uzyskania za powyższe kryteria wynosi 100 punktów. 

Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych 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. 
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………………………………………..  

Data i podpis Eksperta niezależnego  

 

………………………………………..  

Data i podpis Eksperta niezależnego  

 

………………………………………..  

Data i podpis Eksperta niezależnego  

 

 

Zatwierdził (ze strony Beneficjenta): ………………………………………………. 


