
Załącznik nr 2 

Karta oceny wniosku, harmonogramu rzeczowo - 
finansowy wydatkowania środków finansowych na 
tworzenie działalności gospodarczej w ramach „Dostępnej 
i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnościami 

Numer ewidencyjny formularza rekrutacyjnego i biznesplanu 

Imię i nazwisko potencjalnego uczestnika projektu 

Imię i nazwisko Członka Komisji Rekrutacyjnej 

Data przeprowadzenia oceny 

Niniejszym oświadczam, iż: 

1. zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników, dokonując oceny
formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pt.: „dostępnej i elastycznej dotacji”
dla Osób z niepełnosprawnościami

2. zobowiązuję się wypełniać obowiązki członka komisji rekrutacyjnej w sposób
sumienny, rzetelny i bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą,

3. nie zachodzi żadna okoliczność, mogąca wywołać uzasadnioną  wątpliwość co
do mojej bezstronności względem osoby ubiegającej się o uczestnictwo
w projekcie, w szczególności:

a. nie jestem małżonkiem, krewnym albo powinowatym w linii prostej
lub bocznej do  drugiego stopnia osoby, która złożyła formularz
rekrutacyjny,

b. nie pozostaję z  osobą, która złożyła formularz rekrutacyjny, w  stosunku



przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskam
podczas lub w związku z dokonywaniem oceny formularzy rekrutacyjnych oraz
do ich wykorzystywania jedynie w zakresie  niezbędnym do dokonania tej oceny.

………...……………….…………………………. 
podpis 



 

 

I. Ocena formalna wniosku 

Zgodnie z  postanowieniami Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu 
„dostępnej i elastycznej dotacji” dla Osób z niepełnosprawnościami uzyskanie 
pozytywnego wyniku oceny formalnej dokonanej przez Członka Komisji 
Rekrutacyjnej rekomenduje formularz rekrutacyjny do oceny merytorycznej. 

Pytania 

Czy  wniosek został  złożony  we wskazanym w ogłoszeniu o naborze miejscu 
i  terminie rekrutacji uczestników? 

• Tak 
• Nie 
• Uzupełniono dnia 

Czy wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione? 

• Tak 
• Nie 
• Uzupełniono dnia 

Czy załączono do wniosku harmonogram rzeczowo - finansowy wydatkowania 
środków finansowych na tworzenie działalności gospodarczej w ramach „dostępnej 
i elastycznej dotacji” dla Osób z niepełnosprawnościami? 

• Tak 
• Nie 
• Uzupełniono dnia 



 

 

Czy załączono kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, 
umiejętności i kwalifikacje kandydata do dotacji? 

• Tak 
• Nie 
• Uzupełniono dnia 

Czy wniosek został wypełniony w języku polskim? 

• Tak 
• Nie 
• Uzupełniono dnia 

Czy wniosek jest podpisany we wskazanych miejscach (co jest jednoznaczne 
z akceptacją wskazanych oświadczeń) i parafowany na każdej stronie? 

• Tak 
• Nie 
• Uzupełniono dnia 

Czy udokumentowano status Osoby z niepełnosprawnościami, który kwalifikuje 
go/ją do ubiegania się o dotację? Czy załączono orzeczenie 
o niepełnosprawności? 

• Tak 
• Nie 
• Uzupełniono dnia 



Czy zostały podpisane wszystkie wymagane oświadczenia we wniosku 
rekrutacyjnym? 

• Tak
• Nie
• Uzupełniono dnia

Czy Kandydat/ka na uczestnika jest ukierunkowana na założenie własnej 
działalności gospodarczej? 

• Tak
• Nie
• Uzupełniono dnia

Decyzja w sprawie oceny formalnej 

Wniosek wraz z załącznikami spełnia wszystkie kryteria formalne i zostaje 
przekazany do oceny merytorycznej. 

• Tak
• Nie

Wniosek  zawiera  braki/błędy  formalne  i zostaje skierowany do uzupełnienia. 

• Tak

• Nie



• Uzasadnienie, jeżeli tak

Wniosek zostaje odrzucony. 

• Tak

• Nie

• Uzasadnienie, jeżeli tak

……………………………..……….. 
data i podpis Członka Komisji



 

 

II. Ocena merytoryczna wniosku 

Kategoria biznesplanu: I  

Minimum: 22 pkt 

Pytanie: Pomysł na biznes – analiza marketingowa 

Przyznana liczba punktów:  

Maksymalna liczba punktów (170): 35 

Uwagi / komentarze: 

Pytanie: a  Sektor, branża 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 3 

Uwagi / komentarze: 



 

 

Pytanie: b  Produkt 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 6 

Uwagi / komentarze: 

Pytanie: b  Klienci i rynek. Czy prawidłowo zdefiniowano grupy interesariuszy - 
klienci, konkurencja, segmentacja rynku, dostawcy itp.? 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 9 

Uwagi / komentarze: 

Pytanie: c  Promocja 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 4 

Uwagi / komentarze: 



 

 

Pytanie: d  Główni konkurenci 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 6 

Uwagi / komentarze: 

Pytanie: e  Analiza ograniczeń 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 7 

Uwagi / komentarze: 

  



 

 

Kategoria biznesplanu: II  

Minimum: 19 pkt 

Pytanie: Potencjał  wnioskodawcy 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 45 

Uwagi / komentarze: 

 

Pytanie: a Uczestnik posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia 
projektu 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 8 

Uwagi / komentarze: 



 

 

Pytanie: b Uczestnik posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia 
projektu 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 7 

Uwagi / komentarze: 

Pytanie: c Uczestnik posiada orzeczenie o niepełnosprawnościach w stopniu lekkim 
(10 pkt), umiarkowanym (20 pkt), znacznym (30 pkt)  

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 30 

Uwagi / komentarze: 

  



 

 

Kategoria biznesplanu: III  

Minimum: 40 pkt 

Pytanie: Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 70 

Uwagi / komentarze: 

Pytanie: a  Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno- 
finansowym w części biznesowej 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 20 

Uwagi / komentarze: 



 

 

Pytanie: b  Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno- 
finansowym w części kompensacyjnej 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 20 

Uwagi / komentarze: 

Pytanie: c  Wykonalność ekonomiczno-finansowa 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 12 

Uwagi / komentarze: 

Pytanie: d  Wykonalność celów sprzedażowych 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 18 

Uwagi / komentarze: 



 

 

Kategoria biznesplanu: IV  

Minimum: 11 pkt 

Pytanie: Harmonogram rzeczowo-finansowy dotacji 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 20 

Uwagi / komentarze: 

Pytanie: a  Koszty zostały poprawnie i zrozumiale opisane w części biznesowej 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 5 

Uwagi / komentarze: 



 

 

Pytanie: b  Koszty zostały poprawnie i zrozumiale opisane w części kompensacyjnej 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 5 

Uwagi / komentarze: 

Pytanie: c  Dotacja została poprawnie rozdzielona na dwie części. Pierwsza część 
stanowi minimum 50% dotacji na rozpoczęcie. Druga 50% lub mniej jest określona 
i wydatkowana do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 

Przyznana liczba punktów: 

Maksymalna liczba punktów (170): 10 

Uwagi / komentarze: 

  



Maksymalna liczba punktów: 170 

Suma uzyskanych punktów: 

Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 92 punktów ogółem? 

 Tak

 Nie

Czy wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów w poszczególnych 
kategoriach oceny? 

 Tak

 Nie

Łączna liczba uzyskanych punktów (średnia arytmetyczna dwóch ocen): 

Czy projekt spełnia wymagania minimalne, aby uzyskać dofinansowanie? 

 Tak

 Nie



 

 

Uzasadnienie oceny projektu (minimum 10 zdań) 

Kategoria I 

Kategoria II 



 

 

Kategoria III 

Kategoria IV 

Proponowana kwota dofinansowania PLN:  

 ............................................... 
 (data, podpis) 



 

 

Zakres minimalnych wymagań dotyczących oceny wniosku powinien obejmować 
w szczególności następujące elementy wraz z przypisaną im punktacją: 

1. Pomysł na biznes – analiza marketingowa (charakterystyka produktów/usług 
– przewaga rynkowa i zainteresowania klientów; analiza klientów, do których 
skierowany jest produkt lub usługa - sposób wyboru klientów, 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 w części biznesowej i kompensacyjnej 
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 lub 24 
miesięcy od faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej). 

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

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy dotacji (poprawny i zrozumiały opis kosztów 
w części biznesowej i kompensacyjnej, poprawnie rozdzielona dotacja na dwie 
części - pierwsza część powinna stanowić minimum 50% dotacji na rozpoczęcie, 
druga 50% lub mniej powinna być określona i wydatkowana do 6 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia działalności. 
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