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Załącznik nr 3 do Regulaminu

Standardy oceny merytoryczno-technicznej wniosku o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
OCENA W SKALI OD 1 DO 5
Ocena poszczególnych kryteriów będzie dokonywana w skali od 1 do 5 w zgodzie z następującymi
wskazówkami:
1.
Uzasadnienie
dla
utworzenia 1-wnioskodawca/czyni
nieprzejrzyście
i
przedsiębiorstwa (kompletność opisu, niezrozumiale
dokonał/a
opisu
zamierzonego
przejrzystość, zrozumiałość założeń, przedsięwzięcia (w stopniu uniemożliwiającym
opis zagrożeń)
dokonanie oceny),
2Wnioskodawca/czyni
nieprzejrzyście
i
niezrozumiale
dokonał/a
opisu
zamierzonego
przedsięwzięcia ale w stopniu umożliwiającym
dokonanie oceny
3- Wnioskodawca/czyni prawidłowo dokonał/a opisu
zamierzonego przedsięwzięcia (opis w dużym stopniu
czytelny i przejrzysty).
4- Wnioskodawca/czyni dokonał/a dobrze opisu
zamierzonego przedsięwzięcia, opis jest w dużym
stopniu przejrzysty i zrozumiały.
5- Wnioskodawca/czyni bardzo dobrze, przejrzyście i
zrozumiale
dokonała
opisu
zamierzonego
przedsięwzięcia
2.
Realność projektowanych produktów / 1- Wnioskodawca/czyni zdecydowanie źle szacuje
usług i możliwości ich realizacji
swoje możliwości. Brak opisu, z którego wynika, na
jakiej podstawie założono realność oraz możliwości
realizacji przedsięwzięcia.
2- Wnioskodawca/czyni nieprawidłowo szacuje
swoje możliwości, może nie zrealizować swoich
zamierzeń
3- Wnioskodawca/czyni w sposób umiarkowany
szacuje swoje możliwości. Jego/Jej zamierzenia są
możliwe do zrealizowania
4- Wnioskodawca/czyni prawidłowo szacuje swoje
możliwości.
5- Wnioskodawca/czyni bardzo dobrze szacuje swoje
możliwości. nie będzie problemu aby zrealizować
przedstawione zamierzenia
3.
Racjonalność
oszacowania
liczby 1- Bardzo duże przeszacowanie liczby klientów w
potencjalnych klientów w stosunku do stosunku do planu przedsięwzięcia
planu przedsięwzięcia, w tym ocena 2- Duże przeszacowanie liczby klientów w stosunku
zapotrzebowania i możliwej skali zbytu do planu przedsięwzięcia
na towary lub usługi planowane do 3- Częściowe przeszacowanie liczby klientów w
wytworzenia w ramach działalności stosunku do planu przedsięwzięcia.
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objętej wsparciem pożyczkowym

4.

Realność przyjętej polityki cenowej
oraz prognozowanej sprzedaży

5.

Spójność
wykształcenia
oraz
doświadczenia
zawodowego
wnioskodawcy
z
planowanym
przedsięwzięciem.

6,

Proponowane źródła finansowania i
planowane przychody dają gwarancję
utrzymania działalności gospodarczej,
w tym możliwość spłaty zaciągniętego
zobowiązania

7,

Przewidywane wydatki są adekwatne i
zgodne
z
zaproponowanymi
działaniami i produktami

4- Liczby klientów w stosunku do planu
przedsięwzięcia jest minimalnie przeszacowana
5- Liczba klientów w stosunku do planu
przedsięwzięcia jest bardzo dobrze oszacowana
1- Bardzo duże przeszacowanie cen i sprzedaży
2- Duże przeszacowanie cen i sprzedaży
3- Częściowe przeszacowanie cen i sprzedaży
4- Ceny adekwatne do planowanej branży i ale
sprzedaż jest minimalnie przeszacowana
5- Ceny i sprzedaż są adekwatne do planowanej
branży
1- Brak wykształcenia i brak doświadczenia
zawodowego związanego z planowaną działalnością
gospodarczą
2- Wykształcenie Wnioskodawca/czyni zgodne z
planowaną działalnością gospodarczą,
Brak doświadczenia zawodowego
3- Brak wykształcenia związanego z planowaną
działalnością gospodarczą,
Wnioskodawca/czyni posiada doświadczenie
związane z planowaną działalnością gospodarczą
4- Wnioskodawca/czyni posiada wykształcenie i
doświadczenie zawodowe związane z planowaną
działalnością gospodarczą
5- Wnioskodawca/czyni posiada wykształcenie i
duże/znaczne doświadczenie zawodowe związane z
planowaną działalnością gospodarczą
1- Brak gwarancji na utrzymania działalności
gospodarczej
2- Niska gwarancja utrzymania działalności
gospodarczej
3- Średnia gwarancja utrzymania działalności
gospodarczej
4 Duże szanse na utrzymanie działalności
gospodarczej
5- Wnioskodawca/czyni nie będzie miał problemu z
utrzymaniem i zapewnieniem płynności finansowej
firmy.
1- Przewidywane wydatki są niezgodne z
planowanymi działaniami i produktami
2- Przewidywane wydatki w dużej mierze są
niezgodne z planowanymi działaniami i produktami
3- Przewidywane wydatki są częściowo niezgodne z
planowanymi działaniami i produktami
4- Nie wszystkie wydatki przewidziane w budżecie są
uzasadnione (ilościowo lub jakościowo)
5- Przewidywane wydatki są zgodne z planowanymi
działaniami i produktami
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8,

Spójność
planowanych
zakupów
inwestycyjnych
z
rodzajem
działalności, w tym stopień, w jakim
zaplanowane zakupy inwestycyjne
umożliwiają kompleksową realizację
przedsięwzięcia

9,

Zabezpieczenie spłaty pożyczki
Ocena wartości i łatwości egzekucji

1- Planowane zakupy odbiegają od profilu
działalności gospodarczej – wskazane wydatki są
zbędne przy rozpoczynaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej
2-Planowane zakupy odbiegają zasadniczo od profilu
działalności gospodarczej – wskazane wydatki są
częściowo zbędne przy rozpoczynaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej
3- Planowane zakupy częściowo odbiegają od profilu
działalności gospodarczej
4- Planowane pojedyncze zakupy minimalnie
odbiegają od profilu działalności gospodarczej
5- Planowane zakupy ściśle wiążą się z planowanym
rodzajem działalności.
1-zaproponowane zabezpieczenie nie pokrywa
pożyczonego kapitału
2zaproponowane
zabezpieczenie
pokrywa
pożyczony kapitał
3zaproponowane
zabezpieczenie
pokrywa
pożyczony kapitał wraz z odsetkami w standardowej
wysokości
4- zaproponowane zabezpieczenie przekracza
pożyczony kapitał wraz z odsetkami w standardowej
wysokości
5- zaproponowane zabezpieczenie przekracza o 200%
pożyczony kapitał wraz z odsetkami w standardowej
wysokości

