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STANDARDY OCENY BIZNESPLANÓW 
w ramach 

Projektu: „CZAS NA WŁASNY BIZNES”  
Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie 

instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe) 

 
 
 Zakres oceny biznesplanu obejmuje następujące elementy wraz z przypisaną im punktacją:  
 

Lp. Kryteria oceny biznesplanu 
Maksymalna 
punktacja za 

kryterium 

Wymagane 
minimum 
punktowe 

1.   POMYSŁ NA BIZNES - ANALIZA MARKETINGOWA 35 25 

 a)  Produkt/ usługa 9 - 

 b)  Klienci i charakterystyka rynku 9 - 

 c)  Dystrybucja i promocja 5 - 

 d)  Główni konkurenci 3 - 

 e)  Strategia konkurencji 3 - 

 f)  Analiza SWOT 6 - 

W szczególności ocenie podlega: analiza marketingowa (charakterystyka produktów/usług, 

analiza klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa, sposób wyboru 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 

sprzyjających i mogących ograniczać działalność przedsiębiorcy zarówno w bliższej, jak i 

dalszej przyszłości). 

2.  POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY 15 6/9* 

 a)  Uczestnik posiada wykształcenie, wiedzę i 
doświadczenie zawodowe do wdrożenia projektu 

6 - 

 b)  Uczestnik dysponuje potencjałem technicznym do 
wdrożenia projektu 

4 - 

 c)  Uczestnik planuje zatrudnienie pracownika 5 - 

* minimum 9 pkt. /15 (w przypadku, gdy składający biznesplan zatrudnia pracownika) lub       

minimum 6 pkt. /15 (w przypadku, gdy składający biznesplan nie zatrudnia pracownika). 

W szczególności ocenie podlega: wykształcenie, doświadczenie zawodowe i dodatkowe 

umiejętności, kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, posiadane zasoby, majątek, 

planowane zatrudnienie. 

3.  OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

40 30 

 a)  Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem 
ekonomiczno-finansowym 

20 - 

 b)  Wykonalność ekonomiczno-finansowa  10 - 

 c)  Prognoza finansowa 8 - 
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 d)  Prawidłowo wskazano źródła finansowania 2 - 

W szczególności ocenie podlega: opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, 

ocena zakresu inwestycji, dostępność zasobów, możliwości pozyskania i utrzymania rynków 

zbytu, adekwatność zaplanowanych zakupów, wniesienie wkładu własnego, czy 

proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu, w tym możliwość 

zapewnienia płynności finansowej również po upływie wsparcia pomostowego po okresie 12 

miesięcy od zarejestrowania przedsiębiorstwa. 

4.   OPERACYJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ 10 6 

 a)  Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń 5 - 

 b)  Całościowość opisu przedsięwzięcia 5 - 

W szczególności ocenie podlega: przejrzystość, zrozumiałość założeń, spójność i 

kompleksowość opisu przedsięwzięcia. 

 
Łączna ilość punktów możliwych do uzyskania za powyższe kryteria wynosi 100 punktów. 
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dokonujących oceny merytorycznej biznesplanów 
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