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KARTA OCENY BIZNESPLANU 

 
Ocena formalna 

 
 Dane wnioskodawcy  

Nazwisko i imiona  

Dane oceniającego formularz  

Nazwisko i imię  

Deklaracja bezstronności i rzetelności  

Oświadczam, że:  
➢ nie brałem/łam osobistego udziału w przygotowaniu wniosku będącego przedmiotem oceny oraz wniosków 
konkurujących z tym wnioskiem;  
➢ z osobą, której wniosek oceniam oraz osobami składającymi wnioski konkurujące z wnioskiem będącym 
przedmiotem oceny nie łączy mnie związek z tytułu:  

• małżeństwa,  
• pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej do 2 stopnia),  
• przysposobienia, opieki lub kurateli lub pozostawania we wspólnym pożyciu  
➢ nie pozostaję z wnioskodawcą 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 tego projektu,  
➢ zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną 
wiedzą,  
➢ zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,  
➢ zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i 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 powinny być ujawnione 
stronom trzecim.  
 
Data i podpis: ……………………………..  

Czy Biznesplan jest poprawnie wypełniony ? Czy zostały wypełnione wszystkie pola w Biznesplanie? 
(każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)  
□ TAK  
□ NIE – biznesplan jest odrzucony  
□ NIE – biznesplan został skierowany do poprawy  

Czy Biznesplan jest poprawnie podpisany? (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)  
□ TAK  
□ NIE – biznesplan jest odrzucony  
□ NIE – biznesplan został skierowany do poprawy 

Czy Biznesplan jest czytelny ? Czy został czytelnie wydrukowany lub wypełniony? (każdorazowo 
zaznaczyć właściwe znakiem „X”)  
□ TAK  
□ NIE – biznesplan jest odrzucony  
□ NIE – biznesplan został skierowany do poprawy 

Czy Biznesplan jest kompletny ? Czy zawiera wszystkie strony, załączniki? (każdorazowo zaznaczyć 
właściwe znakiem „X”)  
□ TAK  
□ NIE – biznesplan jest odrzucony  
□ NIE – biznesplan został skierowany do poprawy 

 
Wynik oceny formalnej:  pozytywna / negatywna 
 
Imię i nazwisko Pracownika dokonującego oceny formalnej   

…………………………………………………………………..  

Data ……………………………………………………………..  

Podpis …………………………………………………………... 
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Ocena merytoryczna 

Dane wnioskodawcy  

Nazwisko i imiona  

Dane oceniającego formularz  

Nazwisko i imię  

Deklaracja bezstronności i rzetelności  

Oświadczam, że:  
 nie brałem/łam osobistego udziału w przygotowaniu wniosku będącego przedmiotem oceny 

oraz wniosków konkurujących z tym wnioskiem;  
 z osobą, której wniosek oceniam oraz osobami składającymi wnioski konkurujące  

z wnioskiem będącym przedmiotem oceny nie łączy mnie związek z tytułu:  
• małżeństwa,  

• pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej  

do 2 stopnia),  

• przysposobienia, opieki lub kurateli lub pozostawania we wspólnym pożyciu  

 nie pozostaję z wnioskodawcą 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 tego projektu,  

 zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, 
zgodnie z posiadaną wiedzą,  

 zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych 
informacji,  

 zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i 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 powinny być ujawnione stronom trzecim.  
 
Data i podpis: ……………………………..  

WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA  
Ocena pod kątem: racjonalności planowanych produktów/usług, oszacowania i opisu 
klientów, rynku, konkurencji, metod i narzędzi promocji, trwałości planowanej 
działalności  

Ocena (min 0pkt - max 35 pkt) - przyznana ocena ……… - pkt  

Uzasadnienie (przynajmniej 3 zdania):  
 
 

POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY (ocena posiadanego wykształcenie, wiedzy  
i doświadczenia do wdrożenia przedsięwzięcia, posiadanego zaplecze finansowego  
i technicznego)  

Ocena (min 0pkt- max 15pkt) - przyznana ocena ……… - pkt  

Uzasadnienie (przynajmniej 3 zdania)  
 
 
 

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (ocena przewidywanych wydatków 
oraz czy są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym, ocena adekwatności 
wydatków do rodzaju i charakteru działalności, ocena prognozy finansowej)  

Ocena (min 0pkt – max 40pkt) - przyznana ocena ……… - pkt  

Uzasadnienie (przynajmniej 3 zdania)  
 
 
 
 

OPERACYJNOŚĆ  
(ocena przejrzystości, zrozumiałości założeń, całokształt opisu)  
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Ocena (min 0pkt- max 10 pkt) - przyznana ocena ……… - pkt  

Uzasadnienie (przynajmniej 3 zdania)  
 
 
 
 

 

Ostateczna decyzja Eksperta: Rekomendacja pozytywna / negatywna 
 
Imię i nazwisko Eksperta oceniającego biznesplan  

…………………………………………………………………..  

Data ……………………………………………………………..  

Podpis …………………………………………………………... 

 


