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Załącznik nr 3a do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego i doradczego 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ  
WNIOSKU O PRZYZNANIE  PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO  

 

Projekt „Przedsiębiorcza Społecznośd – Społeczna Przedsiębiorczośd” współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany  przez Fundację Akademia Obywatelska,  

na podstawie Umowy nr UDA-POKL.07.02.02-18-034/11 
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 
Informacje wypełniane przez Fundację Akademia Obywatelska 

 
Spółdzielnia Socjalna 

 (nazwa i adres)  

 
  

Numer wniosku 
  

Data złożenia wniosku 
  

Członek Komisji Oceny Wniosków: 
 

 

LP. Członkowie spółdzielni socjalnej 
  

Wnioskowana kwota wsparcia  

1. Imię i nazwisko  
Uczestnika Projektu: 

 
  

  

2. Imię i nazwisko  
Uczestnika Projektu: 

 
  

  

3. Imię i nazwisko  
Uczestnika Projektu: 

 
  

  

4. Imię i nazwisko  
Uczestnika Projektu: 

 
  

  

5. Imię i nazwisko  
Uczestnika Projektu: 
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I. DEKLARACJA BEZSTRONNOSCI I POUFNOŚCI 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu Projekt 

„Przedsiębiorcza Społecznośd – Społeczna Przedsiębiorczośd”,  wytycznymi Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki i wnioskiem złożonym przez Beneficjenta w odpowiedzi na 

konkurs w ramach PO KL, Poddziałanie 7.2.2. 

2. Nie pozostaję w związku małżeoskim albo w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie 

jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z żadnym wnioskodawcą 

(Uczestnikiem projektu), z jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prywatnych 

biorących udział w procedurze konkursowej. 

3. Przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostałem/łam, 

w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu) oraz nie 

byłam/-em członkiem władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej. 

4. Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z wnioskodawcami (Uczestnikami 

projektu) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzid uzasadnione 

wątpliwości co do mojej bezstronności. 

5. Zobowiązuje się, że będę wypełniad moje obowiązki w sposób sumienny, uczciwy  

i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą. 

6. Zachowam w tajemnicy i zaufaniu wszystkie informacje i dokumenty ujawnione mi lub 

wytworzone przeze mnie lub przygotowane przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny 

i zgadzam się, że informacje te powinny byd użyte tylko do celów niniejszej oceny i nie 

powinny byd ujawnione Zobowiązuję się również nie zatrzymywad kopii jakichkolwiek 

pisemnych informacji. 

 

 

 

……………………………………...                                             …………………………………………… 

(Miejscowośd, data)                                                                     (Imię i nazwisko Członka KOW) 
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LP. Kryteria  Waga 
Maks. 
Wynik  

Ocena 
wniosku  

I. SYTUACJA FINANSOWA UCZESTNIKA PROJEKTU   20  

 - uczestnik projektu nie osiąga jeszcze przychodów (4 pkt) 
- przychody nie pokrywają kosztów (3 pkt) 
- przychody są równe kosztom (2 pkt) 
- przychody przewyższają koszty (1 pkt)  

5 20  

II. PRZYCZYNY PROBLEMÓW Z PŁYNOOŚCIĄ FINANSOWĄ  40  

  - niezależne od uczestnika projektu (np. sezonowośd 
branży) (3-4 pkt) 
- zależne od uczestnika projektu (1-2 pkt) 

10 40  

III.  WPŁYW PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 
NA ODZYSKANIE PŁYNNOŚCI  

 40  

  - znaczący wpływ (4 pkt) 
- pozytywny wpływ (3 pkt) 
- niewielki wpływ (2 pkt) 
- nie wpłynie (1pkt) 

10 40  

 Maksymalna liczba punktów  100  

 

Szczegółowe uzasadnienie oceny merytorycznej (w szczególności należy uzasadnid przyczynę 
każdego obniżenia punktacji dotyczącego danego kryterium). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostateczne decyzja oceniającego: rekomendacja pozytywna / negatywna  (niepotrzebne skreślid) 

Proponowana kwota wsparcia: …........................................... 

Członek Komisji Oceny Wniosków Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków 





(Podpis: imię i nazwisko) 





(Podpis: imię i nazwisko) 





(Miejscowośd, data) 





(Miejscowośd, data) 
 

  


