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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  

Numer referencyjny wniosku o wsparcie finansowe  

Data wpływu wniosku o wsparcie finansowe   

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 „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla 
osób młodych pozostających bez pracy”. 
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 środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości w ramach projektu „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”.  
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,  
Niniejszym oświadczam, że: 

- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z 
wnioskodawcą (uczestnikiem projektu) lub jego zastępcami prawnymi. W przypadku stwierdzenia takiej zależności 
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego 
wniosku/biznesplanu, 

- przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z 
podmiotem (uczestnikiem projektu) ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności 
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego 
wniosku/biznesplanu,  

- nie pozostaję z wnioskodawcą (uczestnikiem projektu) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do 
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego wniosku/biznesplanu, który jest 
załącznikiem do wniosku, 

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą, 
- zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji, 
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub 

wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny  
i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom 
trzecim. 

data, podpis członka KOW  
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Kategoria oceny 

Możliwa do 
uzyskania 

liczba 
punktów 

Przyznana 
liczba 

punktów 

KATEGORIA I OCENY MERYTORYCZNEJ – pomysł na biznes / analiza marketingowa  

Opis produktu 0-9  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Klienci i charakterystyka rynku 0-9  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Dystrybucja i promocja 0-4  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Główni konkurenci  0-6  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Strategia konkurencji 0-7  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

KATEGORIA II OCENY MERYTORYCZNEJ – potencjał uczestnika 

Uczestnik posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia projektu 0-8  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Uczestnik dysponuje potencjałem technicznym do wdrożenia projektu 0-7  



 
Projekt “Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy” jest współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

KATEGORIA III OCENY MERYTORYCZNEJ – opłacalność i efektywność ekonomiczna 

Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym 0-22  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Wykonalność ekonomiczno-finansowa 0-12  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Prognoza finansowa 0-6  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

KATEGORIA IV OCENY MERYTORYCZNEJ – operacyjność i kompletność  

Przejrzystość, prostota, zrozumiałość 0-5  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

Całościowość opisu przedsięwzięcia 0-5  

Uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów 

 

PODSUMOWANIE OCENY MERYTORYCZNEJ 

Konieczność skierowania do wyjaśnień / uzupełnień (TAK/NIE)  

Uzasadnienie i zakres skierowany do wyjaśnień / uzupełnień (jeśli dotyczy) 

 

PODSUMOWANIE OCENY MERYTORYCZNEJ 
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Kategoria oceny 
Maksymalna 

liczna punktów 
Minimum 
punktowe 

Uzyskana liczba 
punktów 

Spełnienie 
minimum 

punktowego 
(TAK/NIE) 

KATEGORIA I OCENY MERYTORYCZNEJ 
– pomysł na biznes / analiza 

marketingowa 
35 21   

KATEGORIA II OCENY 
MERYTORYCZNEJ – potencjał 

uczestnika 
15 9   

KATEGORIA III OCENY 
MERYTORYCZNEJ – opłacalność i 

efektywność ekonomiczna 
40 24   

KATEGORIA IV OCENY 
MERYTORYCZNEJ – operacyjność i 

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)  

Suma przyznanego finansowego wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy   

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

pomostowego (związek wydatków planowanych do poniesienia w stosunku do zakładanej działalności gospodarczej, 
brak tożsamości z wydatkami inwestycyjnymi), w tym kwestii możliwości finansowania wyłącznie kwot netto) 

 

 
data, podpis członka KOW  

 
 


