Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego
Projekt pt. „Więcej biznesu na Podkarpaciu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-014/13-00
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

KARTA OCENY FORMALNEJ
WNIOSKU O WSPARCIE FINANSOWE
do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

1. Dane identyfikacyjne Uczestnika:
Imię i nazwisko:
Tytuł projektu:
Numery wniosków:
2. Deklaracja poufności i bezstronności Oceniającego:
Niniejszym oświadczam, że:
 zapoznałem/am się z dokumentacją projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu”, Wytycznymi
Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach
działania 6.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, oraz wszelkimi
dokumentami dotyczącymi uczestnictwa w projekcie,
 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 Kandydatem lub jego zastępcami prawnym,
 nie pozostaję z Kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności,
 w przypadku stwierdzenia którejkolwiek z powyższych zależności, zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu,
 będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
 nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,
 zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie a także przygotowanych przeze mnie w trakcie lub
jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej
oceny oraz nie powinny być ujawnione stronom trzecim.

Data i podpis Oceniającego
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3. Ocena formalna:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kryteria formalne

Spełnia

Nie
Nie
spełnia dotyczy

Wniosek wraz a załącznikami został złożony w terminie w 2 egzemplarzach
Rodzaj działalności gospodarczej i charakter inwestycji określonej we wniosku
i załącznikach są zgodne z przedstawionymi w formularzu zgłoszeniowym
Wniosek wraz z załącznikami spełnia warunki określone w regulaminie
udzielania wsparcia finansowego
Wniosek oraz załączniki zostały wypełnione na odpowiednich wzorach
Kandydat nie próbował w jakikolwiek sposób wpłynąć na decyzję Komisji
Oceny Wniosków osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.
Każdy egzemplarz Wniosku wraz z załącznikami został podpisany
i parafowany przez Uczestnika
Wniosek wraz z załącznikami wypełniony jest elektronicznie w języku
polskim

8.

Wszystkie wymagane pola Wniosku i załączników są wypełnione

9.

Każdy z 2 egzemplarzy Wniosku zawiera wszystkie niezbędne załączniki:
-

Biznes Plan zgodny z obowiązującym wzorem, podpisany i parafowany
na każdej stronie przez Uczestnika
Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji, podpisany
i parafowany na każdej stronie przez Uczestnika
Kopię potwierdzenia udziału w obowiązkowym bloku szkoleniowym,
potwierdzone za zgodność z oryginałem
Kopię potwierdzenia udziału w obowiązkowym bloku doradczym,
potwierdzone za zgodność z oryginałem
Obowiązkowe Oświadczenia Uczestnika projektu

10. Załączono wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zaznaczenie którejkolwiek odpowiedzi w kategorii „Nie spełnia” Karty Oceny skutkuje
odrzuceniem Wniosku z przyczyn formalnych.
NIE / REKOMENDUJĘ1 DO OCENY MERYTORYCZNEJ

Data i podpis Weryfikującego

1

Niepotrzebne skreślić
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