
 

 

 
 

 
Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie przedłużonego 

wsparcia pomostowego 
 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 
 

Imię:  
Nazwisko:  

Beneficjent:  

Oceniany wniosek:  
 

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 lub jego zastępcami prawnymi. W przypadku stwierdzenia takiej 

zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny 

tego projektu, 

- przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub 

zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję 

się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu,  

- nie pozostaję z wnioskodawcą 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 projektu, 

- 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. 

 

 

......................., dnia ..……….                                                                          ............................................................... 

                 (miejscowość i data).....................                                                                               (podpis) 

 

  



 

 

 

Podstawa przyznania punktów Waga 
Przyznana 

liczba punktów 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

1. Sytuacja finansowa Uczestnika(czki) 

4 pkt. – UP wskazał, iż rozpoczęta działalność gospodarcza nie 
przynosi przychodów ze względu na podejmowane działania 
związane z uruchomieniem i organizacją firmy, pozyskiwaniem 
potencjalnych klientów, itp.  
3 pkt. – UP wskazał, iż osiąga przychody z uruchomionej DG na 
niskim poziomie niewspółmiernym do wysokości nakładów jakie 
trzeba ponieść w pierwszych miesiącach prowadzenia DG.  
2 pkt. – UP zadeklarował, iż osiąga przychody na poziomie 
równym kosztom, jakie trzeba ponieść w pierwszych miesiącach 
prowadzenia DG.  
1 pkt. – UP zadeklarował, iż osiąga przychody na poziomie 
przewyższającym wysokość kosztów, jakie trzeba ponieść w 
pierwszych miesiącach prowadzenia DG.  
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2. Przyczyny problemów z płynnością finansową 
 

 4 pkt. – wskazano oraz realnie i szczegółowo uzasadniono 
przyczyny problemów z płynnością finansową w oparciu o 
zaistniałe czynniki niezależnych od UP. (np. martwy sezon na 
świadczone usługi, sprzedawane produkty, długi czas 
oczekiwania na zamówione elementy wyposażenia firmy 
niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania)  
3 pkt. – wskazano przyczyny problemów z płynnością finansową 
w oparciu o zaistniałe czynniki niezależne od UP. (przykłady j.w.)  
2 pkt.- wskazano i realnie uzasadniono przyczyny problemów z 
płynnością finansową w oparciu o zaistniałe czynniki zależne od 
UP, a wynikające z braku doświadczenia z zakresie prowadzenia 
DG.  
1 pkt.- wskazano i uzasadniono przyczyny problemów z 
płynnością finansową w oparciu o zaistniałe czynniki zależne od 
UP – powstałe z powodu niestarannego wykonywania 
obowiązków przedsiębiorcy.  

 

5  20 

3. Wpływ podstawowego wsparcia finansowego na uzyskanie płynności finansowej 
 

 4 pkt. – wnioskodawca umotywował znaczący wpływ PWP na 
odzyskanie płynności finansowej wynikającej z etapu powstania, 
organizacji i rozwoju firmy,(tj. pozyskane środki pozwolą 
przeznaczyć posiadane środki finansowe na cele związane z 
rozwojem firmy, a nie na pokrycie bieżących opłat).  
3 pkt. – wnioskodawca umotywował pozytywny wpływ PWP na 
odzyskanie płynności finansowej wynikającej z etapu powstania, 
organizacji i rozwoju firmy,( dzięki pozyskanym środkom może 
znacznie zwiększyć nakłady na cele związane z rozwojem firmy)  
2 pkt. – UP wskazał, iż otrzymanie środków w ramach PWP w 
niewielkim stopniu wpłynie na sytuację i płynność finansową 
nowopowstałej firmy  
1 pkt. – UP zadeklarował, iż otrzymanie PWP nie wpłynie na 
sytuację firmy, która mimo pierwszych miesięcy swego działania 
utrzymuje płynność finansową  
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Suma 1.-3.   60 



 

 

Czy wniosek otrzymał wymagane minimum  punktów ogółem  □  TAK □  NIE 

Czy wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów w poszczególnych 

kategoriach oceny □  TAK □  NIE 
 

 

UZASADNIENIE OCENY PROJEKTU - MINIMUM 5 ZDAŃ; 
(w szczególności należy uzasadnić przyczynę każdego obniżenia punktacji dotyczącej danego kryterium) 

Kategoria I 
 

Kategoria II 
  

Kategoria III 
 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................      ................................................ 

(data)         (podpis)     
 


