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Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ 
WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 

 

do projektu „MOJA FIRMA-MOJA SZANSA” 

Nr projektu RPPK.07.03.00-00-18-0010/15 

realizowanego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości 

 
 

Imię i nazwisko oraz adres Uczestnika 
projektu 

 

Numer wniosku o przyznanie wsparcia 
finansowego 

 

Data wpłynięcia wniosku  

Okres realizacji   

Osoba dokonująca oceny formalnej  

 

Spełnienie wymogów formalnych 

Kryteria tak nie 
nie 

dotyczy 
uwagi 

1. Kompletność wniosku     

Wniosek został złożony w terminie      

Wniosek został wypełniony na odpowiednim wzorze 
stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania środków 
finansowych 

    

Wniosek wypełniony w języku polskim     

Wniosek jest przedłożony w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem) 

    

Wszystkie wymagane rubryki wniosku są wypełnione.     

Oryginał wniosku jest podpisany przez uprawnioną osobę 
i parafowany na każdej stronie. 

    

Wnioskowana kwota bezzwrotnej dotacji jest mniejsza bądź 
równa maksymalnej kwocie założonej w projekcie 
beneficjenta 

    

Wnioskowana kwota wsparcia pomostowego jest mniejsza 
bądź równa maksymalnej kwocie założonej w projekcie 
beneficjenta w skali miesiąca 

    

Wszystkie wydatki przedstawione przez Kandydata 
w złożonej dokumentacji należą do kategorii kosztów 
kwalifikowanych. 

    

Określona we wniosku działalność jest zgodna 
z przedstawioną w Dokumentach Rekrutacyjnych. 
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Okres realizacji zakupów zawiera się w terminie 2 miesiące od 
dnia przekazania 90% bezzwrotnej dotacji Uczestnikowi 
Projektu 

    

2. Kompletność załączników     

Oryginał i kopia wniosku zawierają wszystkie wymagane 
załączniki, w tym: 

    

Potwierdzenie udziału w podstawowych usługach 
szkoleniowo – doradczych:  

    

Biznes plan zgodny z obowiązującym wzorem i wypełniony na 
każdej stronie oraz odpowiednio parafowany i podpisany 
przez Kandydata. 

    

Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji, która ma 
być objęta wsparciem finansowym na rozwój działalności 
został dołączony do złożonej dokumentacji. 

    

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się 
o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 
311) jest sporządzony na obowiązującym wzorze i wypełniony 
prawidłowo  

    

Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku  kalendarzowym, 
w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu  oraz 
w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, 

    

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis: 
- jest sporządzone na obowiązującym wzorze, 

    

Oświadczenie o nie karaniu karą dostępu do środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.). 

    

Wszystkie załączniki zostały 
- złożone w 2 egzemplarzach, 
- oryginał jest potwierdzony przez Wnioskodawcę 
- kopie są potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

    

3. INFORMACJE UZUPEŁNAIJĄCE     

Czy złożono Biznes plan w wersji elektronicznej i czy złożono 
oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej? 

    

 

Rekomenduję do oceny merytorycznej 
…………………………………………………… 

(Data i czytelny podpis) 

Nie rekomenduję do oceny merytorycznej 
………………………………………………….. 

(Data i czytelny podpis) 

Zwracam do ponownej oceny formalnej 
………………………………………………….. 

(Data i czytelny podpis) 

 

Akceptuję: 
Pieczęć instytucji i podpis 


