
 
 
 

Załącznik nr 11 do REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu 

„Czas na przedsiębiorczość – dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ” nr RPLU.09.03.00-06-0020/21-
standardy oceny biznesplanów  

 

STANDARDY OCENY BIZNESPLANÓW 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

Projekt pt.: „Czas na przedsiębiorczość – dotacje dla osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0020/21 współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie w partnerstwie  

z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 

 

Ocena merytoryczna biznesplanów 

1. Każdy biznesplan oceniany jest pod względem merytorycznym przez dwóch, wybranych ekspertów 

niezależnych (oceniających punktowo)  

2. Ocena biznesplanów odbywać się będzie zgodnie z kryteriami  podanymi poniżej (pkt. 3) w oparciu 

o Kartę Oceny Biznesplanu  

3. Oceniane będą następujące elementy:  

a) Pomysł na Biznes; Analiza Marketingowa – max 35 pkt.; minimum punktowe – 25 pkt.  

a) Opis produktu/usługi oraz zasadność prowadzenia działalności gospodarczej   

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 oraz możliwość funkcjonowania i utrzymania się na rynku 

działalności przez wymagany minimalny okres 12 miesięcy   0-7 pkt. 

b) Potencjał Wnioskodawcy – max 15 pkt. minimum punktowe – 9 pkt. 

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

0 - 8 pkt. 

b) Uczestnik planuje zatrudnienie pracownika na umowę o pracę (min. ½ etatu przez 

min. 1 miesiąc , max. do 9 m-ca od rejestracji działalności gospodarczej) 0-4 pkt. 

c) Uczestnik dysponuje potencjałem technicznym do wdrożenia projektu 0 - 3 pkt. 

c) Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia – max 40 pkt. minimum 

punktowe – 30 pkt. 

a) Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno - finansowym  

0 – 22 pkt. 

b) Wykonalność ekonomiczno - finansowa 0 - 12 pkt. 



 
 
 

c) Prawidłowość sporządzenie budżetu 0 - 6 pkt. 

d) Operacyjność i kompletność – max 10 pkt. minimum punktowe – 6 pkt. 

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

b) Całościowość opisu przedsięwzięcia 0 – 5 pkt. 

4. W trakcie oceny merytorycznej biznesplan może uzyskać maksymalnie 100 pkt. W przypadku 

nieotrzymania maksymalnej liczby punktów w poszczególnych kategoriach, ekspert szczegółowo 

uzasadnia przyczynę obniżenia punktacji. 

5. Wymagane minimum punktowe wynosi 70% punktów ogółem. 

6. 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. 

7. W przypadku rozbieżności punktowej ocen ekspertów niezależnych wynoszącej więcej niż 25  

punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi być 

pozytywna), biznesplan musi zostać oceniony przez trzeciego eksperta, wyłonionego przez osobę 

upoważnioną przez beneficjenta, spośród osób, które wcześniej nie dokonywały oceny tego 

biznesplanu.  

8. W przypadku dokonywania oceny przez trzeciego eksperta ostateczną i wiążącą oceną jest średnia 

arytmetyczna z punktów przyznanych przez trzeciego eksperta i punktów przyznanych przez tego 

z dwóch ekspertów, którego ocena jest liczbowo zbliżona do oceny trzeciego eksperta. Odrzuca się 

w takiej sytuacji najniższą ocenę. 

9. Biznesplan może zostać odrzucony w przypadku, gdy podczas oceny ekspert  niezależny stwierdzi, 

iż opisana przez wnioskodawcę działalność gospodarcza jest wykluczona z możliwości uzyskania 

pomocy de minimis lub dostrzeże inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające przyznanie 

wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Złożenie dokumentów poświadczających 

nieprawdę, stanowi podstawę do nieudzielania pomocy na każdym etapie wsparcia. 

10. Uczestnik Projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma 

prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania). 

 

 
 

Ekspert niezależny I 

 
 
 

…………………………………………………… 
(miejscowość, data, podpis) 

 
 

Ekspert niezależny II 

 
 
 

…………………………………………………… 
(miejscowość, data, podpis) 

 
 

Beneficjent 

 
 

…………………………………………………… 
(miejscowość, data, podpis) 



 
 
 

 
 


