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KARTA OCENY  FINALISTY W RAMACH  
KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNESPLAN 

 
 
 

w ramach „Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2015-2020”., 
finansowanego ze środków Miasta Racibórz. 

 

 

TYTUŁ KONKURSU: Najlepszy Biznesplan 

NAZWA ORGANIZATORA: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 

Komisja Konkursowa:      

1. ……………………………………. – przewodniczący,  przedstawiciel Miasta; 

2. ……………………………………. – członek, przedstawiciel Miasta; 

3. ……………………………………. – członek, przedstawiciel Miasta 

4. …………………………………….. – członek, przedstawiciel Organizatora; 

5. …………………………………….. – członek, przedstawiciel Organizatora. 

 

NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU:    …………………………………………………. 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PODMIOTU:    …..…………………………………………….. 

 

Deklaracja poufności 
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz 
że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te  nie zostały przekazane osobom 
nieuprawnionym. 
 
Deklaracja bezstronności/braku powiązań 
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/am, w stosunku pracy lub innym (umowy 
cywilnoprawne) z wnioskodawcą/ami oraz nie łączy/ł mnie z przedstawicielami tych podmiotów 
(pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym  
w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:  
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II 

stopnia) i/lub  

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  

 
Data, miejscowość i podpis:…………………………………………………………………………..  
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Deklaracja poufności 
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz 
że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te  nie zostały przekazane osobom 
nieuprawnionym. 
 
Deklaracja bezstronności/braku powiązań 
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/am, w stosunku pracy lub innym (umowy 
cywilnoprawne) z wnioskodawcą/ami oraz nie łączy/ł mnie z przedstawicielami tych podmiotów 
(pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym  
w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:  
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II 

stopnia) i/lub  

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  
 
Data, miejscowość i podpis:…………………………………………………………………………..  
 

Deklaracja poufności 
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz 
że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te  nie zostały przekazane osobom 
nieuprawnionym. 
 
Deklaracja bezstronności/braku powiązań 
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/am, w stosunku pracy lub innym (umowy 
cywilnoprawne) z wnioskodawcą/ami oraz nie łączy/ł mnie z przedstawicielami tych podmiotów 
(pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym  
w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:  
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II 

stopnia) i/lub  

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  
 
Data, miejscowość i podpis:…………………………………………………………………………..  
 

Deklaracja poufności 
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz 
że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te  nie zostały przekazane osobom 
nieuprawnionym. 
 
Deklaracja bezstronności/braku powiązań 
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/am, w stosunku pracy lub innym (umowy 
cywilnoprawne) z wnioskodawcą/ami oraz nie łączy/ł mnie z przedstawicielami tych podmiotów 
(pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym  
w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:  
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II 

stopnia) i/lub  

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  
 
Data, miejscowość i podpis:…………………………………………………………………………..  
 

Deklaracja poufności 
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz 
że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te  nie zostały przekazane osobom 
nieuprawnionym. 
 
Deklaracja bezstronności/braku powiązań 
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/am, w stosunku pracy lub innym (umowy 
cywilnoprawne) z wnioskodawcą/ami oraz nie łączy/ł mnie z przedstawicielami tych podmiotów 
(pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym  
w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:  
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II 

stopnia) i/lub  

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  

 
Data, miejscowość i podpis:…………………………………………………………………………..  
 

Deklaracja poufności 
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz 
że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te  nie zostały przekazane osobom 
nieuprawnionym. 
 
Deklaracja bezstronności/braku powiązań 
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/am, w stosunku pracy lub innym (umowy 
cywilnoprawne) z wnioskodawcą/ami oraz nie łączy/ł mnie z przedstawicielami tych podmiotów 
(pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym  
w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:  
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II 

stopnia) i/lub  

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  
 
Data, miejscowość i podpis:…………………………………………………………………………..  
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Deklaracja poufności 
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz 
że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te  nie zostały przekazane osobom 
nieuprawnionym. 
 
Deklaracja bezstronności/braku powiązań 
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/am, w stosunku pracy lub innym (umowy 
cywilnoprawne) z wnioskodawcą/ami oraz nie łączy/ł mnie z przedstawicielami tych podmiotów 
(pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym  
w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:  
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II 

stopnia) i/lub  

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  

 
Data, miejscowość i podpis:…………………………………………………………………………..  
 

    

 OCENA MERYTORYCZNA 
Maksymalna 

ilość 
punktów 

Ocena 
wniosku 

I 

ORYGINALNOŚĆ MODELU BIZNESOWEGO  
Jak zaproponowany model biznesowy ma się na tle konkurencji? Czy 
proponowany model biznesowy jest repliką działań konkurencji czy 
wykracza poza nie lub proponuje całkowicie nową strukturę modelu? 

10  

II 

RZECZYWISTA MOŻLIWOŚĆ WDROŻENIA DANEGO MODELU 
BIZNESOWEGO W ŻYCIE ORAZ WIARYGODNOŚĆ 
PRZEDSTAWIONYCH DANYCH, 
Czy finalista rzetelnie i wiarygodnie przedstawił możliwość wdrożenia 
jego koncepcji biznesowej w życie (koszty, infrastruktura, wiedza i 
doświadczenia).  

10 
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………………….……………….……….............………  ……………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  przewodniczącego    data i podpis 
 
 
………………….……………….……….............………  ……………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  członka komisji     data i podpis 
 
 
………………….……………….……….............………  ……………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  członka komisji                   data i podpis 
 
 
………………….……………….……….............………  ……………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  członka komisji     data i podpis 
 
 
………………….……………….……….............………  ……………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  członka komisji     data i podpis 
 

 
 

III 

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 
ZWIĘKSZAJĄCE WIARYGODNOŚĆ MODELU BIZNESOWEGO 

Co finalista zrobił do tej pory żeby urzeczywistnić swój pomysł na 
biznes? Czy przedstawia tylko teoretyczne hipotezy czy posiada jakieś 
mierzalne dane, które potwierdzają realność proponowanego modelu 
biznesowego? 

10 

 

IV 
SPOSÓB ZAPREZENTOWANIA POMYSŁU  

Ocena prezentacji oraz samego wystąpienia finalisty. 
10 

 

V 

RZECZOWOŚĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ KOMISJĘ 
KONKURSOWĄ 

Łatwość w udzielaniu odpowiedz na pytania Komisji, syntetyczne 
odpowiedzi i racjonalności argumentacji.  

10 

 

VI 

KRYTERIUM DODATKOWE: 

OCENA FILMU: PRZEJRZYSTOŚĆ PRZEDSTAWIONEGO BIZNESU, 
REALIZACJA TECHNICZNA 

Czytelny i łatwy przekaz zaprezentowanego pomysłu na biznes oraz 
odbiór  przez potencjalnego klienta, czystość obrazu i dźwięku 

10 

 

 Maksymalna liczba punktów 60  
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KARTA OCENY  FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH  
KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNESPLAN 

 
w ramach „Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2015-2020”., 
finansowanego ze środków Miasta Racibórz. 
TYTUŁ KONKURSU: Konkurs na Najlepszy Biznesplan 

NAZWA ORGANIZATORA: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS prowadzącego Inkubator 

Przedsiębiorczości w Raciborzu  

KOMISJA KONKURSOWA:   

1. ……………………………………………………… - członek komisji 

2. …………………………………………………….. – członek komisji     

NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU:……………………………………………………………………………………. 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PODMIOTU: ………………………………………………………………………….. 

 

 

Deklaracja poufności 
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz 
że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te  nie zostały przekazane osobom 
nieuprawnionym. 
 
Deklaracja bezstronności/braku powiązań 
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/am, w stosunku pracy lub innym (umowy 
cywilnoprawne) z wnioskodawcą/ami oraz nie łączy/ł mnie z przedstawicielami tych podmiotów 
(pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym w 
procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:  
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II 

stopnia) i/lub  

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  

 
Data, miejscowość i podpis:…………………………………………………………………………..  

Deklaracja poufności 
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz 
że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te  nie zostały przekazane osobom 
nieuprawnionym. 
 
Deklaracja bezstronności/braku powiązań 
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/am, w stosunku pracy lub innym (umowy 
cywilnoprawne) z wnioskodawcą/ami oraz nie łączy/ł mnie z przedstawicielami tych podmiotów 
(pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym w 
procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:  
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II 

stopnia) i/lub  

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  

 
Data, miejscowość i podpis:…………………………………………………………………………..  
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………………….……………….……….............………  ……………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  członka komisji     data i podpis 
 
 
………………….……………….……….............………  ……………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  członka komisji     data i podpis 
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KARTA OCENY  FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH  
KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNESPLAN 

 
 

w ramach „Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2015-2020”., 
finansowanego ze środków Miasta Racibórz. 

 

TYTUŁ KONKURSU: Konkurs na Najlepszy Biznesplan 

NAZWA ORGANIZATORA: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS prowadzącego Inkubator 

Przedsiębiorczości w Raciborzu  

KOMISJA KONKURSOWA:        

1. ……………………………………………………… - członek komisji 

2. …………………………………………………….. – członek komisji 

NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU:    ………………………………………………………. 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PODMIOTU:    ………….………………………………………….. 

 

 

 

 

Deklaracja poufności 
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz że 
dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te  nie zostały przekazane osobom 
nieuprawnionym. 
 
Deklaracja bezstronności/braku powiązań 
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/am, w stosunku pracy lub innym (umowy 
cywilnoprawne) z wnioskodawcą/ami oraz nie łączy/ł mnie z przedstawicielami tych podmiotów 
(pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym  
w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:  
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub  

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  
 
Data, miejscowość i podpis:…………………………………………………………………………..  
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………………….……………….……….............……………………….  …………………………………………………………. 
Imię i nazwisko  członka komisji      data i podpis 
 
 
………………….……………….……….............……………………….  …………………………………………………………. 
Imię i nazwisko  członka komisji      data i podpis 
 

 
 

Deklaracja poufności 
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz że 
dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te  nie zostały przekazane osobom 
nieuprawnionym. 
 
Deklaracja bezstronności/braku powiązań 
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem/am, w stosunku pracy lub innym (umowy 
cywilnoprawne) z wnioskodawcą/ami oraz nie łączy/ł mnie z przedstawicielami tych podmiotów 
(pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych podmiotów uczestniczącym  
w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:  
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub  

- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  
 
Data, miejscowość i podpis:…………………………………………………………………………..  
 

    

 OCENA MERYTORYCZNA 
Maksymalna 

ilość 
punktów 

Ocena 
wniosku 

I 

OPIS POMYSŁU 
Jak zaproponowany model biznesowy ma się na tle konkurencji? Czy 
proponowany model biznesowy jest repliką działań konkurencji czy 
wykracza poza nie lub proponuje całkowicie nową strukturę modelu? 

10  

II 

REALNOŚĆ WDROŻENIA MODELU BIZNESOWEGO 
Jak jest próg wejścia w biznes? Czy finalista jest w stanie szybko stać 
się konkurencyjny czy działania te będę wymagały bardzo dużych 
nakładów finansowych, osobowych, infrastrukturalnych? 

10 

 

III 
KALKULACJA FINANSOWA  
Realność przedstawionych danych w odniesieniu do całej koncepcji 
biznesowej, rozmiaru rynku i konkurencji.  

10 

 

IV 
FILM 
Krótka charakterystyka filmu, łatwy przekaz 

10 

 

 Maksymalna liczba punktów 40  


