
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
Projekt pn. „Aktywuj SUKCES !” POWR.01.02.01-04-0122/19 

 
 

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCENY BIZNES PLANU 
 

w ramach projektu pt. Aktywuj SUKCES !  
POWR.01.02.01-04-0122/19 

 
Zakres minimalnych wymagań dotyczących oceny biznesplanu obejmować będzie w szczególności 

następujące elementy wraz z przypisaną im punktacją: 

 
1. Pomysł na biznes – analiza marketingowa (charakterystyka produktów/usług – przewaga 

rynkowa i zainteresowania klientów; analiza klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa 

- sposób wyboru klientów, metody pozyskania klientów, ich oczekiwania; analiza konkurencji, jej 

pozycji i udziału w rynku, wysokość cen, jakość produktów dystrybucji i promocji; możliwe narzędzia i 

koszty promocji; analiza czynników mogących ograniczać działalność przedsiębiorcy zarówno w 

bliższej, jak i dalszej przyszłości). 

 
Pomysł na biznes – analiza marketingowa: 35 pkt, w tym:  
a) Opis produktu: 0-9 pkt. 

b) Klienci i charakterystyka rynku: 0-9 pkt. 

c) Dystrybucja i promocja: 0-4 pkt. 

d) Główni konkurenci: 0-6 pkt. 

e) Strategia konkurencji :0-7 pkt. 

 
Minimum punktowe - 25 pkt.  

 

2. Potencjał Uczestnika (wykształcenie, doświadczenie zawodowe i dodatkowe umiejętności, 

kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa; planowane zatrudnienie kadry, posiadany majątek). 
 
Potencjał Uczestnika projektu – 15 pkt.:  
a) Uczestnik posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia projektu: 0 - 8 pkt. 

b) Uczestnik dysponuje potencjałem technicznym do wdrożenia projektu: 0 - 7 pkt. 

 
Minimum punktowe - 9 pkt. 

 
3. Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (zakres oraz efektywność planowanego 

przedsięwzięcia - niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług przewidzianych 

w biznesplanie ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości przy uwzględnieniu ich 

parametrów technicznych lub jakościowych, dostępność zasobów, możliwości pozyskania i 

utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od dnia 

zakończenia wsparcia w ramach projektu). 

 
Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia – 40 pkt: 
 



 

 

a) Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno – finansowym: 0 – 22 pkt. 

b) Wykonalność ekonomiczno – finansowa: 0 - 12 pkt. 

c) Prognoza finansowa: 0 - 6 pkt. 

 
Minimum punktowe – 30 pkt. 
 
 
4. Operacyjność i kompletność – max 10 pkt. minimum punktowe – 6 pkt. 

a) Przejrzystość, prostota, zrozumiałość: 0 – 5 pkt. 

b) Całościowość opisu planowanego przedsięwzięcia: 0 – 5 pkt. 

 
Minimum punktowe – 6 pkt. 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
 

• W trakcie oceny merytorycznej biznesplan może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

• Końcowa ocena punktowa danego biznesplanu stanowi średnią arytmetyczną ocen 

merytorycznych dokonanych przez dwóch Ekspertów niezależnych, oceniających dany biznesplan.  

• W stosowanej punktacji dopuszcza się wyłącznie liczby całkowite. 

• Wsparcie w postaci przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być 

przyznane uczestnikom projektu, których biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz 

minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny. 

 

 


