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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O WSPARCIE FINANSOWE DLA OSÓB 
PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 

Imię i nazwisko uczestnika projektu  

PESEL uczestnika projektu   

Imię i nazwisko członka Komisji Oceny Wniosków (KOW)  

Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny wniosków o wsparcie 
finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na 
samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” (RPKP.08.03.00-04-0003/19). 
Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z dostępnymi do dnia dzisiejszego 
informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków, w tym z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego w ramach 
projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” 
(RPKP.08.03.00-04-0003/19).  
Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. 
Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją jakiekolwiek okoliczności mogące budzić 
wątpliwości co do bezstronnej oceny wybranych wniosków z mojej strony, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i 
dokonaniem oceny tego wniosku. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu/Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków, 
przed rozpoczęciem procesu oceny wniosków. 
Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane 
przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z procesu oceny. Zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii 
jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,  
Oświadczam również, że: 

− nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii 
prostej lub bocznej do II stopnia) oraz nie jestem związany/związana z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z 
uczestnikiem projektu, w przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym 
fakcie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy i wycofania się z oceny tego wniosku, 

− w ciągu ostatnich dwóch lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/pozostawałam w stosunku pracy 
lub zlecenia z uczestnikiem projektu, 

− nie pozostaję z uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości 
co do mojej bezstronności, 

− nie jestem uczestnikiem projektu w ramach Działania 8.3. 

data, podpis członka KOW  

 

Kategoria oceny 

Możliwa do 
uzyskania 

liczba 
punktów 

Przyznana 
liczba 

punktów 

KATEGORIA I OCENY MERYTORYCZNEJ – pomysł na biznes 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, planowane produkty i/lub usługi, sposób 
zaopatrzenia, dystrybucji i promocji (znajomość zagadnienia i realność założeń) 

10  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 
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Wybrany rynek docelowy, grupy odbiorców produktów i/lub usług wraz z ich 
charakterystyką, liczebność grup odbiorców produktów i/lub usług, sezonowość (znajomość 
zagadnienia i realność założeń) 

10  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Konkurencja, wybrana strategia konkurowania (znajomość zagadnienia i realność założeń) 10  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Bariery wejścia na rynek (znajomość zagadnienia i realność założeń) 5  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

KATEGORIA II OCENY MERYTORYCZNEJ – potencjał uczestnika 

Posiadane wykształcenie  1  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Ukończone kursy i szkolenia  1  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Posiadane doświadczenie zawodowe  5  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Posiadane kompetencje i umiejętności przydatne do prowadzenia planowanej działalności 
gospodarczej 

3  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Posiadane zasoby własne przydatne do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej   1  
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Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Podjęte działania przygotowawcze  2  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Zasadność prowadzenia działalności gospodarczej przez danego uczestnika projektu 2  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

KATEGORIA III OCENY MERYTORYCZNEJ – efektywność ekonomiczna 

Spójność planowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności oraz stopień, w jakim 
zaplanowane zakupy inwestycyjne umożliwiają kompleksową realizację przedsięwzięcia (w 
tym kosztochłonność i zasadność zakupów, poprawność sporządzenia budżetu 
przedsięwzięcia) 

15  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Prognozowane wyniki finansowe – poziom i realność założeń (w kontekście możliwości 
funkcjonowania i utrzymanie działalności na rynku przez co najmniej minimalny wymagany 
okres 12 miesięcy) 

25  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

KATEGORIA IV OCENY MERYTORYCZNEJ – kompletność  

Kompletność opisów biznesplanu 5  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Spójność założeń przedstawionych w biznesplanie  5  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 
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PODSUMOWANIE OCENY MERYTORYCZNEJ 

Kategoria oceny 
Maksymalna 

liczna punktów 
Minimum 
punktowe 

Uzyskana liczba 
punktów 

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   

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)  

Kwota przyznanego finansowego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy (ogółem)  

Uzasadnienie w zakresie przyznania finansowego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy (w odniesieniu do 
kosztochłonności przedsięwzięcia oraz katalogu zaakceptowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego, w 

tym kwestii możliwości finansowania wyłącznie kwot netto) 

 

 
data, podpis członka KOW  

 
 
 


