KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU
O PRZYZNANIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020
Projekt „Razem dla ekonomii społecznej” RPLU.11.03.00-06-0003/19
I Członek Komisji Oceny Biznesplanów
Numer wniosku
Data złożenia wniosku
Dane Wnioskodawcy
(Nazwa, adres, nr telefonu, email)
Wnioskowana kwota dofinansowania
Imię
i
nazwisko
dokonującego
merytorycznej

pracownika
weryfikacji

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
Niniejszym oświadczam, iż:
1) zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania środków finansowych , dokonując oceny
wniosków w ramach projektu pn.: „Razem dla ekonomii społecznej”,
2) 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,
3) 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,
4) 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,
5) zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie
z posiadaną wiedzą,
6) zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych
informacji,
7) 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.

…………………………….……….………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis

OCENA MERYTORYCZNA
KRYTERIA OGÓLNE:

Maksymalna Przyznana
liczba
liczba
punktów
punktów

1. Realność założeń

25

2. Trwałość projektu

25

3. Efektywność kosztowa1

25

4. Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami

25

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW:

Uwagi/Komentarze

100

OCENA KRYTERIÓW DODATKOWYCH
KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA:

Maksymalna Przyznana
liczba
liczba
punktów
punktów

1.

Tworzenie
nowych
miejsc
pracy
w
szczególności
w
kluczowych
sferach
rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4
Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej,
tj.
zrównoważony
rozwój,
solidarność
pokoleń,
polityka
rodzinna,
turystyka społeczna, budownictwo społeczne,
lokalne produkty kulturowe

10

2.

Tworzenie miejsc pracy dla osób będących
uczestnikami projektów w ramach Działania
11.1 oraz Działania 11.2 RPO WL 2014-2020

10

3.

Tworzenie miejsc pracy dla osób lub rodzin
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznych z obszarów objętych rewitalizacją

10

4.

Tworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych
doświadczających wykluczenia społecznego na
podstawie innych niż bezrobocie przesłanek

10

5.

Opinia doradcy biznesowego

10

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW

Uwagi/Komentarze

50

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW

W przypadku oceny wniosku zawierającego wniosek o przyznanie zatrudnienia subsydiowanego,
należy dokonać szczegółowej analizy efektywności kosztowej tego rodzaju wsparcia.
1

Czy Wniosek otrzymał wymagane
minimum 60% z kryteriów ogólnych?

□ TAK

□ NIE

Czy Wniosek otrzymał wymagane
minimum 50% punktów w ramach
każdej kategorii oceny merytorycznej –
kryteria ogólne (realność założeń,
trwałość
projektu,
efektywność
kosztowa,
zgodność
projektu
ze
zdefiniowanymi potrzebami)?

□ TAK

□ NIE

…………………………….……….………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis

