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Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

 

KARTA OCEN FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA NA ROZWÓJ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Beneficjent: Michał Cichoń PRO STUDIO 

Tytuł projektu: „Siła biznesu po 50-ce” 

Nr  projektu: RPSL.07.03.03-24-039C/15 

Wnioskodawca:  

Data:  

Oceniający:  

 

Numer referencyjny wniosku: ........................................................................................................................................ 

DECYZJA 
TAK 

 
NIE Nie dotyczy 

I. Kompletność wniosku 
   

Wszystkie wymagane punkty we wniosku są wypełnione    

Wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę    

II. Kompletność załączników 
   

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku 
podatkowym oraz w okresie poprzedzających go 2 latach podatowych/ lub 
oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de mnimnis 

   

Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych  

lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

   

Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa    

1. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia 
zgodny ze wzorem stosowanym u Beneficjenta 

   

Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych 
i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego 
lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań 

   

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi 
gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny 

   

 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków  

   

Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w 
tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w 
ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
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……………………………………………………………… 
(data i podpis sprawdzającego) 

 

 Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w 
okresie 12 miesięcy przed postąpieniem do projektu  

   

 Oświadczenie o  brak powiązań z Beneficjentem projektu i wykonawcą     

2. Certyfikaty potwierdzające ukończenie etapu doradczego-szkoleniowego    

3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT    

4. Oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby 
ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis 

   
 

5. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 
marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311) w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

   

III. Kwalifikowalność    

1. Uczestnik(czka) projektu kwalifikuje się     

1.1.  Uczestnik(czka)  projektu rozpoczął/ planuje rozpocząć działalność 

gospodarczą w trakcie trwania projektu beneficjenta 

   

1.2. Siedziba/planowana siedziba prowadzonej działalności gospodarczej jest 

zgodna z zasięgiem terytorialnym/ lokalizacją projektu beneficjenta 

   

2. Wnioskowana wysokość wsparcia nie przekracza 22 500,00 PLN na osobę     

Wyniki pierwszej oceny formalnej 

 Czy wniosek spełnia wymogi formalne i może zostać przekazany do oceny 
merytorycznej 

   

Braki formalne, które należy uzupełnić, (jeśli dotyczy): 

Wyniki drugiej oceny formalnej (wypełnia się wyłącznie w przypadku 
skierowania wniosku do uzupełnienia po pierwszej ocenie formalnej) 

   

Czy uzupełnione zostały wykazane braki formalne    

Czy wniosek może zostać skierowany na ocenę merytoryczną    


