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Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych  
na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego 

 
 

Standardy oceny biznesplanu 
w ramach 

 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 

Projekt pt.: „Twój biznes Twoją tarczą” RPLU.09.03.00-06-0049/21 współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Proesa Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą 

Kraśnik na podstawie Umowy nr 276/RPLU.09.03.00-06-0049/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

W ramach poszczególnych kryteriów ocenie podlegać będzie w szczególności: 

 

Lp. Nazwa kryterium 
oceny biznesplanu 

Co podlega ocenie w ramach danego kryterium Przyznawana punktacja w ramach 
danego kryterium 

1.  Pomysł na Biznes; 

Analiza 

Marketingowa 

 

 

− opis planowanego przedsięwzięcia wraz z 

charakterystyka produktów/usług będących 

przedmiotem działalności ( w szczególności 

unikatowość, innowacyjność), zakres PKD, 

wysokość cen, jakość produktów lub usług 

− analiza klientów, do których skierowany jest 

produkt lub usługa, sposób wyboru klientów, ich 

oczekiwania; baza potencjalnych klientów, 

dostawców (listy intencyjne, umowy 

przedwstępne itp.) 

− analiza rynku docelowego, na którym zamierza 

się funkcjonować i jego potencjał, wielkość, 

prognozy rozwojowe dla branży, analiza SWOT 

przedsięwzięcia,  

− kanały dystrybucji i promocji, możliwe narzędzia i 

koszty promocji;  

− analiza konkurencji, opis głównych konkurentów 

na wybranym rynku, ich pozycji i udziału w rynku,  

− analiza czynników sprzyjających i mogących 

ograniczać działalność przedsiębiorcy w ciągu 12 

m-cy i dalszej perspektywie 

 

Maksymalna punktacja za całe 
kryterium 
 35 pkt 
 
Wymagane minimum punktowe 
dla kryterium 
25 pkt 
 
Punktacja przyznawana w 
poszczególnych kryteriach: 
− Opis produktu/usługi oraz 

zasadność prowadzenia 

działalności gospodarczej   

0-9 pkt. 

− Klienci i charakterystyka rynku  0-9 

pkt. 

− Dystrybucja i promocja  0-4 pkt. 

− Główni konkurenci  0-6 pkt. 

− Strategia konkurencji oraz 

możliwość funkcjonowania i 

utrzymania się na rynku 

działalności przez wymagany 

minimalny okres 12 miesięcy   0-7 

pkt. 

2.  Potencjał 

Wnioskodawcy 

− spójność kwalifikacji zawodowych 

i doświadczenia, stażu pracy z planowanym 

profilem działalności,  

Maksymalna punktacja za całe 
kryterium 
 15 pkt 
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− wykształcenie, wyuczony zawód, posiadane 

uprawnienia, ukończone kursy i szkolenia (listy 

referencyjne, świadectwa pracy, certyfikaty, 

uprawnienia itp.) 

− doświadczenie zawodowe, staż pracy w 

kontekście planowanej działalności  

− dodatkowe umiejętności, które będą przydatne w 

kontekście planowanej działalności 

− posiadany potencjał kluczowy dla 

funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

− dostępność zasobów, majątek, w tym sprzęt, baza 

lokalowa,  

− planowane zatrudnienie – w ramach oceny pkt b 

(Uczestnik dysponuje potencjałem technicznym 

do wdrożenia projektu) – za zobowiązanie do 

zatrudnienia personelu na warunkach 

spełniających kryterium premiowane określone 

w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu 

(min. 1 m-c na ½ etatu) uczestnik projektu 

otrzyma 3 pkt. Brak zobowiązania zatrudnienia 

jest jednoznaczny z możliwością otrzymania 

maksymalnie 4 pkt w ramach pkt b 

 

Wymagane minimum punktowe 
dla kryterium 
9 pkt 
 
Punktacja przyznawana w 
poszczególnych kryteriach: 
− Uczestnik posiada wykształcenie, 

wiedzę i doświadczenie do 

wdrożenia projektu 0 - 8 pkt. 

− Uczestnik dysponuje potencjałem 

technicznym do wdrożenia 

projektu 0-7 pkt. 

 

3.  Opłacalność i 
efektywność 
ekonomiczna 
przedsięwzięcia 
 

− opłacalność i efektywność ekonomiczna 

przedsięwzięcia,  

− adekwatność zaplanowanych zakupów do 

rodzaju przedsięwzięcia, ich celowość, 

bezpośredni związek z wykonywanymi usługami/ 

wytwarzanymi produktami, oszacowanie ceny 

zakupu zgodne z rynkową wyceną 

− ocena skali inwestycji,  

− możliwości pozyskania i utrzymania rynków 

zbytu,  

− realność osiągniecia założonych prognoz 

ekonomicznych i wykonalność finansowa budżetu 

(koszty, przychody) 

− 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; 

Maksymalna punktacja za całe 
kryterium 
 40 pkt 
 
Wymagane minimum punktowe 
dla kryterium 
30 pkt 
 
Punktacja przyznawana w 
poszczególnych kryteriach: 
− Przewidywane wydatki są 

uzasadnione pod względem 

ekonomiczno - finansowym 0 – 22 

pkt. 

− Wykonalność ekonomiczno - 

finansowa 0 - 12 pkt. 

− Prawidłowość sporządzenia 

budżetu (prognoza finansowa) 0 - 

6 pkt. 

 

4.  Operacyjność i 
kompletność 
 

− przejrzystość i zrozumiałość przyjętych założeń,  

− jasny i klarowny, jednoznaczny opis pomysłu 

biznesowego, umożliwiający identyfikację celów 

przedsięwzięcia,  

Maksymalna punktacja za całe 
kryterium 
 10 pkt 
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− wskazanie prognoz finansowych, analiz rynku w 

oparciu o obiektywne, wiarygodne wskaźniki, np. 

dane statystyczne, powszechnie dostępne 

raporty branżowe 

− zrozumiały opis przyjętej metodologii wyliczeń 

finansowych w oparciu o wiarygodne i 

weryfikowalne wartości 

− spójność i kompleksowość opisu przedsięwzięcia 

− zawarcie w biznesplanie wyczerpujących, 

pełnych opisów w każdym wymaganym punkcie 

dokumentu, podanie wartości liczbowych w 

tabelach, zgodność tych samych danych 

liczbowych w całym dokumencie 

Wymagane minimum punktowe 
dla kryterium 
6 pkt 
 
Punktacja przyznawana w 
poszczególnych kryteriach: 
− Przejrzystość, prostota, 

zrozumiałość założeń 0 – 5 pkt. 

− Całościowość opisu 

przedsięwzięcia 0 – 5 pkt. 

 

 

 

Podpis osoby zatwierdzającej dokument (osoba upoważniona ze strony Beneficjenta) 

 

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

 

Podpisy Ekspertów niezależnych dokonujących oceny merytorycznej biznesplanów 

 

1. ………………………………………..………………..…… 

 

2. …………………………………………….………………… 

 

 


