Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B
KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH w ramach projektu „Adaptacja czy
INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia”
nr projektu: WND-POKL.08.01.02-18-151/12
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Imię i nazwisko Uczestnika
Numer wniosku
Data złożenia wniosku
Oceniający
Data oceny
I. Kryteria podstawowe1 - w przypadku niespełniania któregokolwiek z kryteriów
kluczowych wniosek zostaje odrzucony

TAK

NIE

Nie
dotyczy

Wniosek został złożony w wyznaczonym terminie
Wniosek został złożony w wyznaczonym miejscu
Siedziba planowanej działalności gospodarczej znajduje się w województwie
podkarpackim
Siedziba planowanej działalności jest zgodna z przedstawioną w dokumentach
rekrutacyjnych
Kwota wnioskowanego wsparcia nie przekracza maksymalnej kwoty jednorazowej dotacji
założonej w projekcie przez Projektodawcę
Profil planowanej działalności dotyczy niewymienionych w par. 8 pkt 2m Regulaminu
przyznania wsparcia finansowego
II. Pozostałe kryteria formalne
1. Kompletność wniosku
Wniosek został złożony w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem lub 2 oryginały), wraz z płytą CD, na wzorach udostępnionych przez
Projektodawcę
Wniosek został trwale spięty
Wszystkie pola w dokumentach zostały wypełnione (w miejsce pól, które nie mają
zastosowania, wpisano „nie dotyczy”)
Wniosek został wypełniony elektronicznie w języku polskim
Oryginały dokumentów są czytelnie podpisane przez Uczestnika i parafowane na każdej
stronie
Kopie dokumentów są potwierdzone za zgodność z oryginałem
2.

Kompletność załączników

Do obu złożonych wersji wniosku załączono wszystkie wymagane załączniki, tj.:
Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia o ukończeniu bloku
1

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE w którymkolwiek z kryteriów, wniosek zostaje odrzucony.

TAK

NIE

Nie
dotyczy

szkoleniowo-doradczym
Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu zawierającego PESEL
uczestnika
Biznesplan zgodny z obowiązującym wzorem na okres co najmniej 2 lat działalności
Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej
Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego
3. Kompletność wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego
Wniosek jest wypełniony elektronicznie w języku polskim, zgodnie z obowiązującym
wzorem
Wniosek jest przedłożony w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem lub 2 oryginały)
Wszystkie wymagane pola we wniosku są wypełnione
Oryginały dokumentów są czytelnie podpisane przez Uczestnika i parafowane na każdej
stronie
4. Kompletność biznesplanu
Biznesplan jest wypełniony elektronicznie w języku polskim, zgodnie z obowiązującym
wzorem
Biznesplan jest przedłożony w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem lub 2 oryginały)
Wszystkie wymagane pola w biznesplanie są wypełnione
Oryginały dokumentów są czytelnie podpisane przez Uczestnika i parafowane na każdej
stronie
Kandydat spełnia/nie spełnia2 kryteria formalne I etapu procesu rekrutacyjnego i zostaje/nie zostaje zakwalifikowany do II etapu oceny.

Rzeszów, dnia ………………………………………… r.

2

Niepotrzebne skreślić.

……………………………………………………………..
Podpis Członka Komisji
……………………………………………………………..
Podpis Przewodniczącego Komisji

