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Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach 

projektu „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC” 

 

 
 

KARTA OCENY FORMALNEJ  
wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej wraz z Biznesplanem 
  

w ramach projektu „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC”, nr RPPM.05.07.00-22-0017/19 

realizowanego przez Gminę Debrzno/Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 05.07. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”. 

 

Arkusz wypełniony przez Członków Komisji Oceny Wniosków  

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU 

Numer referencyjny wniosku  

 

Imię i nazwisko Uczestnika Projektu:  

Deklaracja bezstronności 

Oświadczam, że: 

- 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 Uczestnikiem Projektu, z jego 

zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze 

konkursowej. 

-   Przed upływem dwóch  lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem(-

am) w stosunku pracy lub zlecenia z Uczestnikiem Projektu oraz nie byłem(-am) członkiem 

władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej. 

- Nie pozostaję z Uczestnikiem Projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. 

Data i podpis:  …………………………………………………………………………………… 

 
 

http://www.perlowainwestycja.pl/
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            Osoba sprawdzająca:  
 
…………………………………………………………………..………  
                         (Czytelny podpis i  data) 

                                            
1
 W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną 

za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony....” oraz 
złożenie własnoręcznego podpisu i daty przez uczestnika projektu lub osobę upoważnioną przez niego. 

DECYZJA TAK NIE Nie 
dotyczy 

 1. Kompletność wniosku    

Wniosek wypełniony w języku polskim, na wzorach ustalonych przez IPC oraz 
zostały złożone w ustalonym terminie i w sposób wskazany w Regulaminie 
przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach 
Projektu „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC” 

 

   

Wniosek jest przedłożony w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i 
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem1). 

   

Wszystkie wymagane rubryki wniosku są wypełnione.    

Oryginał wniosku jest podpisany przez Uczestnika Projektu.    

2. Kompletność załączników    

Oryginał i kopia wniosku zawierają wszystkie wymagane załączniki, które są 
podpisane przez Uczestnika Projektu, tym: 

   

 
Biznesplan: 
- jest zgodny z obowiązującym wzorem, został złożony w 2 egzemplarzach (2 
oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jest 
podpisany i zaparafowany na każdej stronie przez Uczestnika Projektu, ma 
ponumerowane strony, jest zszyty, ma wypełnione wszystkie wymagane pola; 

- nie zawiera kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia 
matematyczne) 

   

 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis  
- został złożony w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem) i jest prawidłowo wypełniony oraz 
podpisany 
 

   

Wniosek skierowany do uzupełnienia/usunięcia uchybień: 

   

Zakres uzupełnienia/uchybień: 

 

 

 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 
Pozytywna ocena formalna:    


