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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O WSPARCIE FINANSOWE DLA OSÓB 
PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (wspólne stanowisko) 

 

 

Imię i nazwisko członka Komisji Oceny Wniosków (KOW-1)  

Imię i nazwisko członka Komisji Oceny Wniosków (KOW-2)  

 

Kategoria oceny 
Maksymalna 

liczna 
punktów 

Minimum 
punktowe 

Uzyskana 
liczba 

punktów – 
KOW 1 

Uzyskana 
liczba 

punktów 
– KOW 2 

Spełnienie 
minimum 

punktowego 
(TAK/NIE) 

KATEGORIA I OCENY MERYTORYCZNEJ 
– pomysł na biznes 

35 21    

KATEGORIA II OCENY 
MERYTORYCZNEJ – potencjał 

uczestnika 
15 9    

KATEGORIA III OCENY 
MERYTORYCZNEJ – efektywność 

ekonomiczna 
40 24    

KATEGORIA IV OCENY 
MERYTORYCZNEJ – kompletność  

10 6    

Spełnienie minimum punktowego w każdej kategorii oceny (TAK/NIE)  

SUMA (UZYSKANA NOTA 
PUNKTOWA, jedynie w przypadku 

spełnienia minimum punktowego w 
każdej kategorii oceny) 

100 60    

KONIECZNOŚĆ REALIZACJI 3-CIEJ OCENY (w przypadku rozbieżności w spełnieniu minimum dla 
oceny KOW-1 i KOW-2) (TAK/NIE) 

 

NOTA KOŃCOWA – średnia arytmetyczna (jedynie w przypadku spełnienia minimum punktowego 
w każdej kategorii oceny dla KOW-1 i KOW-2 oraz braku konieczności realizacji 3-cie oceny) 

 

PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

Przyznanie dotacji w kwocie 23 050,00 zł (TAK/NIE)  

Przyznanie finansowego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy (TAK/NIE)  

Miesięczna kwota przyznanego finansowego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy   

Katalog zaakceptowanych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego 

Kategoria wydatku 
Zaakceptowana kwota w 

skali m-c 
Zaakceptowana kwota 
ogółem (w skali 6 m-cy) 

Koszty administracyjne – czynsz   

Inne koszty administracyjne   

Koszty eksploatacji pomieszczeń związanych z 
prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym m.in. 

opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę) 
  

Koszty usług księgowych związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą 
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Koszty związane z ubezpieczeniem mienia związane 
bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą 

  

Koszty ZUS związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą 

  

Koszty szkoleń i doradztwa związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą 

  

SUMA   

 
data, podpis członka KOW (KOW-1)  

data, podpis członka KOW (KOW-2)  

 
 

 
 

 


