Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

KARTA OCENY FORMALNEJ
WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
(dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)
w projekcie „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie
Imię i Nazwisko
Oceniającego
Imię i Nazwisko
Uczestnika projektu
Numer referencyjny
Wniosku o wsparcie finansowe
Data wpływu
Wniosku o wsparcie finansowe
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
oświadczam, że:
− zapoznałem/-am się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości do projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”,
− zobowiązuję się wypełniać
moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny, sprawiedliwy
i bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą,
– nie zachodzi żadna okoliczność, mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności
względem osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe , w szczególności:
−

nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu 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 osobą
ubiegającą się o wsparcie finansowe. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję
się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny
niniejszego wniosku,

−

nie pozostaję z osobą ubiegającą się o wsparcie finansowe 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 niniejszego wniosku,
− nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,
− zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy 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 mogą zostać
ujawnione stronom trzecim.

………………………………………

………………………………………

(data)

(czytelny podpis)

I. OCENA FORMALNA
Kryteria formalne

TAK

NIE

Kryteria formalne: Wniosek o przyznanie wsparcia
finansowego i załączniki
Czy Wniosek wraz z załącznikami został złożony w terminie i miejscu
wskazanym w Regulaminie przyznawania środków finansowych na
rozwój przedsiębiorczości?
Czy Wniosek i załączniki zostały złożone na obowiązującym wzorze?
Czy Wniosek i załączniki zostały wypełnione w języku polskim?
Czy Wniosek i załączniki są kompletne (zawierają wszystkie strony)
i informacje zawarte we Wniosku, załącznikach nie są sprzeczne?
Czy wypełnione zostały wszystkie wymagane pola Wniosku
i załączników i są wypełnione prawidłowo?
Czy Uczestnik projektu opatrzył Wniosek i załączniki czytelnym
podpisem, datą oraz zaparafował wszystkie strony wniosku
i załączników?
Czy do Wniosku dołączono wymagane załączniki?
Czy informacje zawarte we Wniosku i załącznikach są spójne?

Wymogi formalne: Uczestnik projektu
Czy Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie finansowe
w Projekcie1?
Zgodnie z Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości i pozostałą dokumentacją projektową. Spełnienie przez Uczestnika projektu kryterium weryfikowane jest
na podstawie oświadczeń w treści wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i załączników dołączonych do wniosku.
1

II. PODSUMOWANIE OCENY FORMALNEJ
Ocena

TAK

NIE

Czy Wniosek wraz z załącznikami spełnia wszystkie kryteria formalne
i może zostać przekazany do oceny merytorycznej?
(nie wymaga uzasadnienia przez Oceniającego )

Czy Wniosek wraz z załącznikami zawiera braki/błędy formalne
i musi zostać skierowany do uzupełnienia?
(wymaga uzasadnienia przez Oceniającego)
Czy Wniosek wraz z załącznikami zostaje odrzucony/ pozostawiony
bez rozpatrzenia?
(wymaga uzasadnienia przez Oceniającego)

Uzasadnienie oceny:

………………………………………………
Data i czytelny podpis Oceniającego

