Załącznik 7
do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości (wraz z biznesplanem)
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
I Członek Komisji Oceny Biznesplanów Wniosków
Beneficjent
Tytuł projektu

Lubelska Fundacja Rozwoju
Mój pomysł - mój biznes - mój sukces

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU
Numer ewidencyjny wniosku
Wnioskodawca
OCENIAJĄCY :
Imię i nazwisko
I Członka Komisji Oceny Wniosków
Data przeprowadzenia oceny Wniosku
Niniejszym oświadczam, iż:
− nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem
związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z wnioskodawcą lub jego zastępcami
prawnymi. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu,
− przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam
w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu,
− 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,
− zobowiązuję 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

podpis I Członka Komisji Oceny Wniosków
B. Ocena merytoryczna

Kategoria
biznesplanu

20

1.

Opis produktu/usługi

7

2.

Charakterystyka klientów
i rynku

5

3.

Promocja i dystrybucja

2

4.

Konkurenci na rynku

3

5.

Analiza ograniczeń

3

II

Minimum:
9 pkt.

III

Maksymalna
liczba
punktów
(60)

POMYSŁ NA BIZNES – ANALIZA
MARKETINGOWA

I

Minimum:
12 pkt.

Pytanie

Przyznan
a liczba
punktów

POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY

15

1.

Identyfikacja potencjału
Wnioskodawcy

4

2.

Planowane zatrudnienie

4

3.

Przygotowanie do realizacji
projektu i wykonanie działania

7

OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
EKONOMICZNA
PRZEDSIĘWZIĘCIA

20

Uwagi/Komentarze

Minimum:
12 pkt.

1.

Przewidywane wydatki są
uzasadnione pod względem
ekonomiczno-finansowym

11

2.

Wykonalność ekonomicznofinansowa

6

3.

Prognoza finansowa

3

OPERACYJNOŚĆ
I KOMPLETNOŚĆ

IV

Minimum:
3 pkt.

5

1.

Przejrzystość, prostota,
zrozumiałość założeń

2

2.

Kompleksowość opisu
przedsięwzięcia

3

Suma uzyskanych punktów
Czy Wniosek otrzymał wymagane
minimum 36 punktów ogółem

□ TAK

□ NIE

Czy Wniosek uzyskał minimalną liczbę
punktów w poszczególnych kategoriach
oceny

□ TAK

□ NIE

C. DECYZJA W SPRAWIE OCENY MERYTORYCZNEJ
CZY PROJEKT WNIOSEK SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
□ TAK
□ NIE
UZASADNIENIE OCENY WNIOSKU (MINIMUM 10 ZDAŃ)

Proponowana kwota dotacji : .............................................PLN (słownie: ……………………………)

……………………………………………………………………..
data

………………………………………………………………………..
podpis I Członka Komisji Oceny Wniosków

Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Zakres minimalnych wymagań dotyczących oceny biznesplanu
w szczególności następujące elementy wraz z przypisaną im punktacją:

powinien

obejmować

1) Pomysł na biznes – analiza marketingowa (opis produktu/usługi – przewaga rynkowa
i zainteresowania klientów; analiza klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa sposób wyboru klientów, charakterystyka rynku, 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).
2) Potencjał Wnioskodawcy (wykształcenie, doświadczenie zawodowe i dodatkowe umiejętności,
kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa; planowane zatrudnienie kadry, posiadany
majątek).
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 faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej).

4) Operacyjność i kompletność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń, kompleksowość opisu
przedsięwzięcia).

