Projekt „Mój biznes – moja szansa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
w ramach projektu „Mój biznes-moja szansa”
KARTA OCENY FORMALNEJ
oraz zgodności z zasadami Działania 6.1 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
samozatrudnienia
dotyczy wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

o

Arkusz wypełniony przez Beneficjenta

1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU
Numer referencyjny wniosku
Pełna nazwa 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 trzech lat od 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 stosunki prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności
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Data i podpis: ……………………………………………………………………………………………………
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DECYZJA

OSOBA
SPRAWDZAJĄCA
TAK NIE
NIE
DOTYCZY

OSOBA WERYFIKUJĄCA
TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

1. KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU
Wniosek wypełniony w języku polskim
Wniosek jest przedłożony w 2 egzemplarzach (2 oryginały
lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem )
Wszystkie wymagane rubryki wniosku są wypełnione.
Oryginał wniosku jest podpisany przez uczestnika
projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego
oraz do biura projektu zastał dostarczony oryginał
upoważnienia do podpisywania dokumentów w imieniu
uczestnika projektu przez osobę upoważnioną
Wnioskowana kwota dofinansowania jest mniejsza bądź
równa maksymalnej kwocie jednorazowej dotacji
inwestycyjnej złożonej w projekcie przez Beneficjenta
2. KOMPLETNOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW
Oryginał i kopia wniosku zawiera wszystkie wymagane
załączniki
Biznesplan zgodny z obowiązującym wzorem
- dokument został złożony w 2 egzemplarzach (2
oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem:
- jest podpisany przez uprawnioną osobę oraz
parafowany na każdej stronie
- ma ponumerowane strony
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- nie zawiera kardynalnych błędów (błędne podstawowe
wyliczenia merytoryczne)
Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo –
doradczej
- dokument został złożony w dwóch egzemplarzach (2
oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem)
Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji, która
ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na
rozwój działalności
- został złożony w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1
oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem)
Oświadczenie o nieotrzymaniu w roku podatkowym, w
którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie
wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwój
latach podatkowych pomocy de minimis
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- jest zszyty
- ma wypełnione wszystkie pola
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lub
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de
minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik
projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia
finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach
podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy do
minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające
pomocy
- zostało złożone w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1
oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność oryginałem
Oświadczenie uczestnika projektu o rejestrowaniu lub
nierejestrowaniu się jako płatnik VAT
- został złożony w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1
oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem)
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)
Uczestnik projektu do dnia złożenia wniosku o
przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
zarejestrował działalność gospodarczą, w związku z czym
załączył:
*potwierdzenie zarejestrowania działalności
gospodarczej,
*potwierdzenie nadania numeru REGON
*kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS
- dokumenty zostały złożone w 2 egzemplarzach i są
potwierdzone za zgodność z oryginałem
Wniosek skierowany do uzupełnienia
Pozytywna ocena formalna

Osoba sprawdzająca:

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

Osoba weryfikująca:
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