Załącznik nr 8 Karta oceny formalnej

KARTA OCENY FORMALNEJ
DO PROJEKTU „WSPARCIE NA STARCIE- ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”
Dotyczy: wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
Arkusz wypełniany przez: Beneficjenta
1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU

Nr Wniosku:
Data wpłynięcia Wniosku:

Pełna nazwa Uczestnika projektu:

KRYTERIUM

DECYZJA

Osoba sprawdzająca

TAK

NIE

Nie
dotyczy

Osoba weryfikująca

TAK

1. Kompletność wniosku (D-dotacja, P-pomostowe)
Wniosek złożono na odpowiednim wzorze

Wniosek złożono w wyznaczonym terminie
Wniosek wypełniono czytelnie (elektronicznie lub odręcznie) w
języku polskim
Wszystkie wymagane rubryki wniosku są wypełnione
Wnioski opatrzono czytelnymi podpisami przez Uczestnika projektu w wymaganych miejscach
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NIE

Nie
dotyczy

KRYTERIUM
DECYZJA

Osoba sprawdzająca
TAK

NIE

Nie
dotyczy

Osoba weryfikująca
TAK

NIE

Nie
dotyczy

Wniosek jest przedłożony w 2 egzemplarzach, tj. 1 oryginał oraz 1
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem1
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności jest równa wysokości stawki jednostkowej tj. 23 050 PLN
Miesięczna wnioskowana kwota wsparcia pomostowego jest nie
większa niż równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązująca na dzień złożenia Wniosku, przez okres 6 lub 12
miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

Wnioski zawierają wszystkie wymagane załączniki, w tym:
Biznes plan2,3
- zgodny z obowiązującym wzorem
- jest złożony w 2 egzemplarzu
- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy)
- jest podpisany przez uczestnika projektu oraz parafowany na
każdej stronie
- ma ponumerowane strony
- ma wypełnione wszystkie wymagane pola
- nie zawiera kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne)
Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis2,3
- jest załączony w 2 egzemplarzu,

1

Wymagane jest złożenie wniosków w 2 egzemplarzach, tj. 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia. Wówczas kopię należy opatrzyć klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” na każdej stronie kopii lub „Za zgodność z oryginałem od strony …. do strony……
2
Dotyczy wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
3
Dotyczy wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
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Biznesplan zawiera wymagane załączniki:
KRYTERIUM
DECYZJA

Osoba sprawdzająca Osoba weryfikująca
TAK

NIE

Nie
dotyczy

TAK

Przedłożono oświadczenie o nieotrzymaniu w roku podatkowym,
w którym osoba przystąpiła do projektu oraz w poprzedzających
go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych
źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych
kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych
kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu
udzielenia pomocy
- złożono w 2 egzemplarzach,
- kopia posiada potwierdzenie zgodności z oryginałem
Przedłożono oświadczenie o wysokości pomocy publicznej
otrzymanej w roku podatkowym, w którym Uczestnik projektu
przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych. W przypadku uzyskania takiej pomocy załączono kopie potwierdzone za zgodność wystawionych zaświadczeń.
- złożono w 2 egzemplarzach,
- kopia posiada potwierdzenie zgodności z oryginałem
Przedłożono Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
- złożono w 2 egzemplarzach,
- kopia posiada potwierdzenie zgodności z oryginałem
Przedłożono oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych
środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu
Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), środków oferowanych w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP),
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW), na
pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz
prowadzeniem działalności gospodarczej
- złożono w 2 egzemplarzach,
- kopia posiada potwierdzenie zgodności z oryginałem
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NIE

Nie
dotyczy

DECYZJA W SPRAWIE OCENY FORMALNEJ

Tak

Nie

Tak

Nie

Wniosek jest kompletny i poprawny formalnie
Wniosek uzyskał pozytywny wynik oceny formalniej i zostaje przekazany do oceny merytorycznej
Wniosek nie uzyskał pozytywnego wyniku oceny
formalniej i zostaje przekazany do uzupełnień /
korekty
Data i podpis osoby sprawdzającej:
Data i podpis osoby weryfikującej:

DECYZJA W SPRAWIE OCENY FORMALNEJ
PO KOREKCIE
We wniosku dokonano wymaganych uzupełnień
Wniosek uzupełniono w wymaganym terminie
Wniosek uzyskał pozytywny wynik oceny formalniej i zostaje przekazany do oceny merytorycznej
Data i podpis osoby sprawdzającej:
Data i podpis osoby weryfikującej:
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