MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCENY BIZNESPLANU
w projekcie „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie
Zakres minimalnych wymagań dotyczących oceny biznesplanu obejmować będzie w szczególności
następujące elementy wraz z przypisaną im punktacją:
1) Pomysł na biznes – (charakterystyka planowanej działalności gospodarczej, opis produktu/usługi –
możliwość realizacji, przewaga rynkowa i zainteresowania klientów; analiza klientów, do których
skierowany jest produkt lub usługa - sposób wyboru klientów, charakterystyka rynku, ocena
rynkowego zapotrzebowania oraz nasycenia proponowanymi przez firmę produktami/usługami,
metody pozyskania klientów, ich oczekiwania, potrzeby, bariery wejścia na rynek; analiza
potencjału konkurencji, jej pozycja i udział w rynku, wybrana strategia konkurowania, możliwość
pozyskania rynków zbytu; możliwe kanały sprzedaży, formy dystrybucji; możliwe narzędzia
i koszty promocji; analiza czynników mogących ograniczać działalność przedsiębiorcy zarówno
w bliższej, jak i dalszej przyszłości, zasadność i adekwatność zaproponowanych rozwiązań
niwelujących do zidentyfikowanych zagrożeń) - 35 pkt.
2) Potencjał Uczestnika projektu (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje
i dodatkowe umiejętności kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa; planowane
zatrudnienie kadry, posiadany majątek, stan przygotowania do realizacji przedsięwzięcia) - 15 pkt.
3) Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (zakres oraz efektywność planowanego
przedsięwzięcia - zasadność i racjonalność finansowa zakupów inwestycyjnych w ramach
planowanej działalności gospodarczej, przewidzianych w biznesplanie ze środków przyznanych na
rozwój przedsiębiorczości przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz
stopień, w jakim umożliwią kompleksową realizację inwestycji; wykonalność ekonomicznofinansowa przedsięwzięcia, prognoza finansowa - realność założeń, prognoz, zasadność realizacji
przedsięwzięcia, w kontekście osiągniecia złożonych celów oraz zdolności do utrzymania się
przedsiębiorstwa na rynku, zapewnienia płynności finansowej przez co najmniej minimalny okres
12 miesięcy) - 40 pkt.
4) Kompletność (kompletność opisów całego przedsięwzięcia w kontekście możliwości jego realizacji
i finansowania; spójność założeń przedstawionych w biznesplanie) - 10 pkt.
Łączna ilość punktów możliwych do uzyskania za powyższe kryteria wynosi 100 punktów.

