
 

 

 
Załącznik nr 14 do Regulaminu przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

Projekt pn. „Aktywuj SUKCES !” POWR.01.02.01-04-0122/19 

 
 

Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia podstawowego/ przedłużonego – 
pomostowego 1 

w ramach Projektu pn. Aktywuj SUKCES !  
POWR.01.02.01-04-0122/19 

 

 
Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

 
Deklaracja bezstronności 

 
Oświadczam, że: 
 
- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany(-a) z 

tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z uczestnikami projektu, z jego zastępcami prawnymi lub 

członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej. 
 
- Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem(-am) w 

stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikami projektu oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób 

prawnych biorących udział w procedurze konkursowej. 
 
- Nie pozostaję z uczestnikami projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 
 

 

Data i podpis: ………………………………………………………………………………………  
 

 
1 Niewłaściwe skreślić 

Imię i Nazwisko oraz adres Uczestnika 
projektu 

 

Numer referencyjny wniosku 

 

Data wpływu wniosku 

 



 

 

 
OCENA MERYTORYCZNA 
 

Nr Kryteria 
Liczba 

przyznanych 
punktów 

Wynik 
maksymalny 

Wynik 
minimalny 

Uzasadnienie oceny (min. 3 
zdania w ramach każdej 

części oceny) 
1. Zasadność wsparcia  30 21  

2. 

Związek wydatków 
planowanych do 
poniesienia ze wsparcia 
pomostowego w 
stosunku do prowadzonej 
działalności gospodarczej 

 20 14  

3. 

Czy wydatki planowane 
do poniesienia ze 
wsparcia pomostowego 
nie są tożsame z 
wydatkami w ramach 
wsparcia finansowego 

TAK/NIE  

Maksymalna liczba punktów 50 35  

 
 
 
 

Łączna punktacja 
min. 

Otrzymana Max 
punktacja 

35 pkt.  50 pkt. 

  
 
Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 35 punktów ogółem oraz minimum 70 % punktów 
w każdej ocenianej kategorii ? 

 
TAK NIE 

 
 
 
 

OCENA DATA/PODPIS 

REKOMENDUJĘ DOFINANSOWANIA  

 

                                   REKOMENDOWANA KWOTA:                              (słownie …………………………………….zł) 

ZWRACAM DO POPRAWY MERYTORYCZNEJ 

 

ODRZUCAM ZE WZGLĘDU NA NIESPEŁNIENIE 
KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


