
 

 
Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie 
Cierznie 64, 77-310 Debrzno  
tel/fax. 59 722 13 33,668328243 
www.perlowainwestycja.pl  

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach 

projektu „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC” 

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 
wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej wraz z Biznesplanem 
  

w ramach projektu „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC”, nr RPPM.05.07.00-22-0017/19, 

realizowanego przez Gminę Debrzno/Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 05.07. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”. 

 
Imię i nazwisko osoby sprawdzającej: 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

Nr referencyjny WNIOSKU: 

  

…………………………………………………………………………………………... 

 

Wnioskowana kwota wsparcia:  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Data wpłynięcia wniosku:  

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Deklaracja bezstronności 

- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem 

związany(-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z Uczestnikiem Projektu, z jego 

zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze 

konkursowej. 

-   Przed upływem dwóch  lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem(-

am) w stosunku pracy lub zlecenia z Uczestnikiem Projektu oraz nie byłem(-am) członkiem 

władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej. 

- Nie pozostaję z Uczestnikiem Projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

 

 

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

Data i podpis                                               

http://www.perlowainwestycja.pl/


 

Nr 

Pytania 
Kryteria 

Ilość 

przyznanych 

punktów 

Maksymalny 

wynik 

Uzasadnienie 

(Minimum 3 

zdania w ramach 

każdej części 

oceny ) 

I CELOWOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA     

1. 

Uzasadnienie dla utworzenia 

przedsiębiorstwa: kompletność opisu, 

przejrzystość, zrozumiałość założeń, 

opis zagrożeń) 

 

 

 

5 

 

II REALNOŚĆ ZAŁOŻEŃ    

1. 
Realność projektowanych produktów / 

usług i możliwości ich realizacji 
 10  

2. 

Racjonalność oszacowania liczby 

potencjalnych klientów w stosunku do 

planu przedsięwzięcia, w tym ocena 

zapotrzebowania i możliwej skali zbytu 

na towary lub usługi planowane do 

wytworzenia w ramach działalności 

objętej dofinansowaniem  

 10  

3. 
Realność przyjętej polityki cenowej oraz 

prognozowanej sprzedaży 
 10  

III TRWAŁOŚĆ PROJEKTU     

1. 

Spójność wykształcenia oraz 

doświadczenia zawodowego 

wnioskodawcy z planowanym 

przedsięwzięciem  

 10  

2. 
Posiadane zaplecze finansowe, w tym 

wkład własny 
 10  

3. Posiadane zaplecze materiałowe  5  



 

IV EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA     

1. 

Przewidywane wydatki są adekwatne i 

zgodne  

z zaproponowanymi działaniami i 

produktami 

 10  

2. 

Proponowane źródła finansowania dają 

gwarancję realizacji projektu, w tym 

możliwość zapewnienia płynności 

finansowej również po upływie okresu 

12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej 

 10  

V 
ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZE 

ZDEFINIOWANYMI POTRZEBAMI 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

   

1. 

Spójność planowanych zakupów 

inwestycyjnych  

z rodzajem działalności, w tym  stopień, 

w jakim zaplanowane zakupy 

inwestycyjne umożliwiają kompleksową 

realizację przedsięwzięcia 

 10  

2. 

Wielowariantowość (możliwość 

rozszerzenia działalności lub zmiany jej 

profilu 

 5  

VI 

INNE KRYTERIA - wyróżniające 

pomysł na biznes, nie wskazane 

powyżej 

(należy wymienić poszczególne 

kryteria)  

 5  

 Maksymalna liczba punktów   100  

 

 
Szczegółowe uzasadnienie oceny merytorycznej (w szczególności należy uzasadnić 

przyczynę każdego obniżenia punktacji dotyczącej danego kryterium) min. 15 zdań: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

................................................................                                               …................................. 

 Czytelny podpis osoby sprawdzającej                                                Data, miejscowość                                 

              

 

 


