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KARTA OCENY FORMALNEJ 

WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 

 

Informacje wypełniane przez Instytucję przyjmującą wniosek: 

Data złożenia wniosku:  

Numer referencyjny wniosku:  

 

Dane Uczestnika projektu: 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

e-mail:  

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO 

 

Imię i nazwisko Oceniającego  

 

 

Oświadczam, że: 

 

1. 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 żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem Projektu), z jego 
zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze 
konkursowej. 

2. Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/am w stosunku 
pracy lub zlecenia z żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem Projektu) oraz nie byłem/am członkiem 
władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej. 

3. Nie pozostaję z Wnioskodawcami (Uczestnikami Projektu) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności. 

4. 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 
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powinny być ujawnione. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych 
informacji. 
 

 

 

.............................................       .......................................... 

(Miejscowość i data)       (Podpis oceniającego) 

 

Spełnienie wymogów formalnych 

Kryteria tak nie 
nie 

dotyczy 
uwagi 

1. Kompletność wniosku     

Wniosek wypełniony elektronicznie w języku polskim     

Wszystkie wymagane rubryki wniosku są wypełnione     

Wniosek wraz z załącznikami został złożony w formie papierowej 
w dwóch egzemplarzach 

    

Dołączono wersję elektroniczną wniosku wraz z załącznikami 
(płyta CD) 

    

Wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany 
na każdej stronie. 

    

Wnioskowana kwota dofinansowana jest mniejsza bądź równa 
20 tyś zł brutto 

    

2. Kompletność załączników     

Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki, w tym:     

Potwierdzenie udziału w podstawowych usługach szkoleniowo – 
doradczych 

    

Biznes plan zgodny z obowiązującym wzorem  
- jest podpisany przez osobę upoważnioną przez Uczestnika oraz 
parafowany na każdej stronie; 
- ma ponumerowane strony; 
- ma wypełnione wszystkie wymagane pola. 

    

Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji, która ma być 
objęta wsparciem finansowym na rozwój przedsiębiorczości 
(szczegółowy kosztorys)  
- jest złożony na odpowiednim wzorze, 
- jest podpisany przez osobę uprawnioną i parafowany na każdej 
ze stron, 
- ma prawidłowo wypełnione wszystkie wymagane pola, 
- jest trwale spięty z wnioskiem 

    

Oświadczenie o zgodności danych osobowych z dokumentem 
tożsamości: 
- jest złożone na odpowiednim wzorze, 
- jest wypełnione prawidłowo i podpisane przez Uczestnika 
Projektu. 

    

Kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy     

Oświadczenie o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de 
mninimis: 
- jest złożony na odpowiednim wzorze, 
- jest wypełnione prawidłowo i podpisane przez Uczestnika 
Projektu. 

    

Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis. 

    

Kopia Zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis lub     
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pomocy publicznej 

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego 
- jest złożony na odpowiednim wzorze, 
- jest wypełnione prawidłowo i podpisane przez Uczestnika 
Projektu. 

    

 

 

Rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

................................................................. 

(data i podpis oceniającego) 

Nie rekomenduję do oceny merytorycznej 

 

...................................................................... 

(data i podpis oceniającego) 

 

 

 


