
   

 

 

Projekt pn.: „Recepta na Zwolnienie” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego, 

realizowany przez Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz 

na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.05.06.00-22-0009/17-00 (nr wniosku 

RPPM.05.06.00-22-0009/17), 

Oś priorytetowa 5: Zatrudnienie, 

Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników. 

 
 
 
 
 

 
OCENIAJĄCY…………………………………………………………………………..…………………………………….………………



   

 

 
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 

 

Imię:              ..……………………………………… 
Nazwisko:   ………………………………………… 
 

Niniejszym oświadczam, że:  
 nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa (w linii prostej lub w linii bocznej do II stopnia) i/lub nie jestem 
związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z uczestnikiem ubiegającym się o 
dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do 
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i 
wycofania się z oceny niniejszego biznesplanu,  
 nie pozostaję z uczestnikiem ubiegającym się o dofinansowanie 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 Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i 
wycofania się z oceny tego projektu,  
 zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, 
zgodnie z posiadaną wiedzą,  
 zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub 
elektronicznych informacji,  
 zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i w zaufaniu 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. 

 

 
............................................................... .............................................................................. 

           (miejscowość i data) (czytelny podpis Oceniającego) 



   

 

KARTA OCENY BIZNESPALNU 

Kryteria 
Maksymalna 

ilość punktów 

Przyznana 

liczba punktów 

Uzasadnienie przyznanej punktacji 

Uwagi/ komentarze 

A. UZASADNIENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWIZĘCIA  (12)   

1. Przejrzystość oraz czytelność opisu projektu 4   

2. Zakres zaprezentowanych działaś jest zrozumiały i kompletny 4   

3. Projektodawca właściwie uzasadnił zaproponowane działania oraz 

opisał kierujące nim motywy 

4   

B. DOŚWIADCZENIE  (8)   

1. Projektodawca posiada umiejętności wymagane do prawidłowej 

realizacji przedsięwzięcia   

4   

2. Projektodawca właściwie ocenił znaczenie doświadczenie dla 

prawidłowej realizacji projektu 

4   

3. Projektodawca właściwie uzasadnił zaproponowane zmiany     

C. ANALIZA RYNKOWA  (24)   

1. Projektodawca właściwie scharakteryzował segment rynku, na którym 

zamierza działać 

4   

2. Projektodawca właściwie określił grupy klientów, które zamierza 

pozyskać w wyniku realizacji przedsięwzięcia   

4   

3. Projektodawca wykazał zdolność do właściwej analizy konkurencji  4   

         4.  Projektodawca wykazał zdolność identyfikacji czynników 

niekorzystnych i sprzyjających inicjatywie, spójnie z planowaną analizą rynku  

8   

5.    Projektodawca przekonująco określił ceny w swojej ofercie oraz 

wielkość planowanej sprzedaży  

4   

D. PLAN WYDATKÓW  (28)   

1. Zakres rzeczowy wydatków znajduje właściwe uzasadnienie w 

kontekście celów 

realizowanego przedsięwzięcia 

12   

2. Projektodawca właściwie wybrał katalog zakupów planowanych w 

ramach dotacji 

8   

3. Plan wydatków jest spójny i kompletny 4   

4. Możliwe jest zwiększenie zatrudnienia w wyniku realizacji projektu 4   

E. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA  (12)   

1. Przewidywane wydatki są adekwatne i zgodne z zaproponowanymi 

działaniami i 

produktami 

8   

2. Projektodawca jest w stanie zapewnić współfinansowanie inwestycji 

oraz kosztów prowadzenia działalności nie objętych wsparciem 

4   



   

 

F. TRWAŁOŚĆ EKONOMICZNO- FINANSOWA  (16)   

1. Projekt wykazuje zdolność do zapewnienia wnioskodawcy 

odpowiedniego zysku i samofinansowania się w przyszłości 

16   

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW  100   



   

 



   

 



   

 

 
ZBIORCZA OCENA MERYTORYCZNA 

 

 
Lp. 

 

 
Kryteria 

Przyznana liczba 

punktów 

 
Maks. 

liczba 

punktów I 
ocena 

II 

ocena 

Średnia 

 

1. 

POMYSŁ NA BIZNES – ANALIZA MARKETINGOWA 
 

(Opis produktu/usługi, charakterystyka klientów i 

rynku, promocja i dystrybucja, konkurencja na rynku, 

analiza ograniczeń) 

    

20 

 
2. 

POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY 

(Identyfikacja potencjału Wnioskodawcy, planowane 

zatrudnienie,   przygotowanie   do   realizacji   projektu 

i wykonanie działania) 

    
15 

 
 

3. 

OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

(Przewidywane wydatki uzasadnione pod względem 

ekonomiczno-finansowym,wykonalność ekonomiczno- 

finansowa, prognoza finansowa) 

    
 

20 

4. 
OPERACYJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ 

(Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń, 

całościowość opisu przedsięwzięcia) 

   
5 

5. Kryterium premiujące    5 

RAZEM    65 

 

Łączna liczba przyznanych punktów …………………. 
  
 
 

Imię i nazwisko I Członka Komisji Imię i nazwisko II Członka Komisji 

Podpis Podpis 

Miejsce, data Miejsce, data 

 


