Załącznik nr 3 do Regulaminu Udzielania Preferencyjnych Pożyczek w ramach Projektu „Pożyczki na start”
Projekt „Pożyczki na start” realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-02

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki
Pożyczkobiorca
(Imię i nazwisko, adres)
Numer Wniosku
Data złożenia Wniosku
Wnioskowana kwota pożyczki preferencyjnej
Okres spłaty
Forma zabezpieczenia
Oceniający

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Udzielania Preferencyjnych Pożyczek w ramach Projektu
„Pożyczki na start” i Wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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 Pożyczkobiorcą.
3. Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z Pożyczkobiorcą w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej
bezstronności.
4. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób sumienny, uczciwy
i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.
5. 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 być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny
być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek
pisemnych informacji, a jeżeli przy przystąpieniu do oceny merytorycznej któregokolwiek
wniosku stwierdzę istnienie którejkolwiek z powyższych okoliczności, zaprzestanę oceny takiego
wniosku i poinformuję o tym fakcie przełożonego.

Data:

Czytelny podpis:
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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
Kryterium

TAK / NIE

Komentarz

Adekwatność kosztów

Wypłacalność

Jakość przedsięwzięcia
biznesowego

Jakość proponowanych
zabezpieczeń

Uzasadnienie:

Proponowana kwota pożyczki:.........................................................................................................................
(słownie:.................................................................................................................................................................)
Imię i nazwisko oceniającego: ………………………………………………………………………………………………
Podpis: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Data: …………………………………………………………………………………………………………………………….
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