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 Załącznik nr 7 do Regulaminu Projektu LEVEL UP 

  
KARTA OCENY BIZNESPLANU 

 
Imię i nazwisko członka Zespołu Projektowego  

Numer ID Kandydata  

 
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 

 
Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny 
wniosków o wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w ramach 
projektu „LEVEP UP” (RPKP.08.02.02-04-0196/19).  
Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z dostępnymi do 
dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków, w tym z Regulaminem 
Projektu „LEVEL UP”.  
Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli okaże się, że w trakcie 
trwania procesu oceny biznes planu zaistnieją jakiekolwiek okoliczności mogące budzić wątpliwości 
co do bezstronnej oceny wybranych wniosków z mojej strony, bezzwłocznie wstrzymam się z 
wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego wniosku. Fakt taki zgłoszę pozostałych członkom 
Zespołu Projektowego, przed rozpoczęciem procesu oceny wniosków. 
Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały 
mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny biznes planu lub wynikające z 
procesu oceny. Zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub 
elektronicznych informacji,  
Oświadczam również, że:  
− nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) oraz nie jestem związany/związana z tytułu 
przysposobienia opieki lub kurateli z uczestnikiem projektu, W przypadku stwierdzenia takiej 
zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie BPPT Sp. z o.o. i 
wycofania się z oceny tego wniosku,  
− w ciągu ostatnich dwóch lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem 
/pozostawałam w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikiem projektu,  
− nie pozostaję z uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności,  
− nie jestem uczestnikiem projektu w ramach Działania 8.2.2 

Data, podpis członka Zespołu Projektowego 
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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANU 

 
WYMAGANE WARUNKI 

Kategoria Minimum 
punktowe 

Maksimum 
punktowe  

Liczba 
przyznanych 

punktów 
 

Spełnienie 
minimum 

punktowego 
(TAK/NIE) 

Podstawowe założenia dot. działalności 
gospodarczej  2 5 

 
 

Informacje o wnioskodawcy 2 5   
Działalność gospodarcza 6 10   
Opis produktów / Grupa docelowa 6 10   
Zatrudnienie personelu brak 0 / 5   
Wydatki zaplanowane w projekcie 6 10   
Prognoza ekonomiczna przedsięwzięcia 6 10   
Korzystanie ze wsparcia w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości IDEA brak 0 / 5   

SUMA PUNKTÓW 28 60   
 
 

Uwagi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Suma przyznanych punktów   

Przyznanie bezzwrotnej dotacji w kwocie 23 050,00 zł (TAK/NIE)  

Przyznanie finansowego wsparcia pomostowego na okres 12 miesięcy (TAK/NIE)  
 
 
 
 

…………………………………………………………….. 
Podpis członka Zespołu Projektowego 


