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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ DO WNIOSKU NA VR 

w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 9 
Solidarne społeczeństwo 

Działanie 9.4 
Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Poddziałanie 9.4.1 
Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 

projekt: „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nr RPKP.09.04.01-04-0002/18 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI DLA OCENIAJĄCEGO 

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 Beneficjentem pomocy.  

Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w stosunku 
pracy lub umowy- zlecenia z Beneficjentem pomocy.  

Nie pozostaję z Beneficjentem pomocy w takim stosunku prawnym rodzinnym lub zawodowym, że może 
to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.  

Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z 
posiadaną wiedzą.  

Zobowiązuję 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 mogą zostać 
ujawnione stronom trzecim.  

Imię i nazwisko oceniającego: 
 

Data, miejscowość i podpis:  
 
 
 

 

Dane przedsiębiorstwa społecznego (PS) 

Nazwa PS  

Adres PS  

NIP i KRS  
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NR WNIOSKU VR  

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW  

 

Kryteria oceny 

Ocena merytoryczna wg. kryteriów: 
Maksymaln
a liczba 
pkt. 

Przyznana 
liczba pkt. 

Utrzymanie etatów na nie zmniejszonym poziomie  w 2020 roku 
w stosunku do 2019 r. 

10  

Wzrost zatrudnienia w 2020 roku w stosunku do 2019 roku 20  

Wysokość przychodów netto wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. (za 
rok) 

20  

Szczegółowe uzasadnienie realizacji vouchera rozwojowego 

(Należy odnieść się  m.in. do negatywnych skutków epidemii COVID-
19 wskazać potrzebę realizacji tych zakupów i określić jak jej 
realizacja wpłynie na  złagodzenie skutków oraz/lub  polepszenie 
przyszłej sytuacji gospodarczej  w PS. Należy wskazać jak realizacja 
tego vouchera wpłynie na utrzymanie firmy na rynku i/lub ochrony 
miejsc pracy, kondycję finansową, rozwój itp.) 

Maks. 70 punktów 

 25 pkt - uzasadnienie celu zakupów 

 20 pkt- wpływ na kondycję finansową PS 

 25 pkt - racjonalność zakupów 

 

70  

Łączna liczba punktów 120 
Min. 60 

 

Uzasadnienie oceny   - min. 7 zdań, w tym trzeba odnieść się do 3 kryteriów 
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Wysokość przyznanego wsparcia 

Kwota  przyznanego wsparcia VR netto w zł  

Data i podpis osoby oceniającej  

 


