Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
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
Imię i Nazwisko
członka KOW
Imię i Nazwisko
Uczestnika projektu
Numer referencyjny
Wniosku o wsparcie finansowe
Data wpływu
Wniosku o wsparcie finansowe
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
oświadczam, że:
− zapoznałem/-am się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
do projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie
kujawsko-pomorskim”,
− zobowiązuję się wypełniać moje obowiązki w
i bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą,

sposób

uczciwy,

rzetelny,

sprawiedliwy

− nie zachodzi żadna okoliczność, mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności
względem osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe, w szczególności:
−

nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z osobą ubiegającą się
o wsparcie finansowe. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny niniejszego
wniosku,

−

nie pozostaję z osobą ubiegającą się o wsparcie finansowe 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
o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny niniejszego wniosku.
− nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,
− zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy 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 mogą zostać
ujawnione stronom trzecim.
………………………………………

………………………………………

(data)

(czytelny podpis)

I. OCENA MERYTORYCZA
L.p.
Kryteria merytoryczne
1.

Pomysł na biznes

Maksymalna
liczba
punktów

Minimalna
liczba
punktów

35

Ocenie podlega:

Przedsięwzięcie, produkt/usługa - charakterystyka
planowanej działalności gospodarczej; opis
produktu/usługi, możliwość ich realizacji, przewaga
rynkowa produktu/usługi nad produktami/usługami
konkurencji i zainteresowanie klientów

7

Rynek i klienci - charakterystyka wybranego rynku
docelowego planowanej działalności gospodarczej;
rynkowe zapotrzebowanie oraz nasycenie
proponowanymi przez firmę produktami/usługami;
bariery wejścia na rynek; analiza klientów, do
których skierowany jest produkt/usługa,
metodologia wyboru grupy odbiorców, ich
oczekiwania, potrzeby, metody pozyskania

8

c.

Konkurencja - potencjał konkurencji, jej pozycja
i udział w rynku; wybrana strategia konkurowania,
możliwość pozyskania rynków zbytu

8

d.

Promocja i dystrybucja - kanały sprzedaży/formy
dystrybucji, narzędzia promocji/reklamy i ich
adekwatność do przedmiotu działalności

5

e.

Ryzyka i zagrożenia dla planowanej działalności
gospodarczej - charakterystyka czynników mogących
ograniczać prowadzenie działalności gospodarczej
przedsiębiorcy zarówno w bliższej, jaki dalszej
przyszłości; zasadność i adekwatność
zaproponowanych rozwiązań niwelujących do
zidentyfikowanych zagrożeń

7

a.

b.

21

Przyznana
liczba
punktów

Uzasadnienie oceny

2.

Potencjał Uczestnika projektu

15

Ocenie podlega:

a.

b.

Spójność wykształcenia, doświadczenia
zawodowego oraz kwalifikacji i umiejętności
z planowaną działalnością gospodarczą

8

Posiadany majątek przydatny do rozpoczęcia
działalności gospodarczej, stan przygotowań do
realizacji przedsięwzięcia; planowane zatrudnienie
kadry

7

9

Uzasadnienie oceny

3.

Opłacalność i efektywność ekonomiczna
przedsięwzięcia

40

Ocenie podlega:

a.

b.

Zasadność i racjonalność finansowa zakupów
inwestycyjnych w ramach planowanej działalności
gospodarczej i stopień, w jakim umożliwią
kompleksową realizację inwestycji

15

Wykonalność ekonomiczno-finansowa, prognoza
finansowa – realność założeń i 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

25

24

Uzasadnienie oceny

4.

Kompletność

10

Ocenie podlega:

a.

Kompletność opisów całego przedsięwzięcia
w kontekście możliwości jego realizacji
i finansowania

5

b.

Spójność założeń przedstawionych w biznesplanie

5

Uzasadnienie oceny

6

II. PODSUMOWANIE OCENY MERYTORYCZNEJ

Kryteria merytoryczne

Maksymalna
liczba
punktów

Minimalna
liczba
punktów

Pomysł na biznes

35

21

Potencjał Uczestnika projektu

15

9

Opłacalność i efektywność
ekonomiczna przedsięwzięcia

40

24

Kompletność

10

6

SUMA

100

60

Czy Biznesplan uzyskał wymaganą
liczbę punktów ogółem (60 pkt.)
w ocenie merytorycznej?
Czy Biznesplan uzyskał minimum
punktowe (60%)
w poszczególnych kryteriach oceny
merytorycznej?

Przyznana
liczba
punktów

 TAK

 TAK

Spełnienie
minimum
punktowe
(TAK/NIE)

 NIE

 NIE

 NIE DOTYCZY

(„Nie dotyczy” należy zaznaczyć w sytuacji
braku uzyskania wymaganej liczby
punktów ogółem)

Rekomenduję przedsięwzięcie do
objęcia wsparciem finansowym

 TAK

 NIE

…………………………………………………..
Data i czytelny podpis członka KOW

