
   

 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU 
O PRZYZNANIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 

Projekt  „Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” RPLU.11.03.00-06-0002/19 

 
I Członek Komisji Oceny Biznesplanów 

 

Numer wniosku 
 

Data złożenia wniosku 
 

Dane Wnioskodawcy  

(Nazwa, adres, nr telefonu, fax) 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania 
 

Imię i nazwisko pracownika 

dokonującego weryfikacji formalnej 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 
Niniejszym oświadczam, iż:  
1) zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania środków finansowych, dokonując oceny 

wniosków w ramach projektu pn.: „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”,  
2) nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem 
związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z wnioskodawcą lub jego zastępcami 
prawnymi. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu,  

3) przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam                  
w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku 
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu, 

4) nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności 
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się               
z oceny tego projektu, 

5) zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie               
z posiadaną wiedzą, 

6) zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych 
informacji, 

7) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów 
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie               
lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów 
niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. 

 

 

…………………………….……….………………………………………                                                                      
                                                                  Miejscowość, data, czytelny podpis  

 



   

 

OCENA FORMALNA 

Lp. Kryteria formalne 

Czy spełnia 
wymagania? UWAGI 

TAK NIE 

 I Czy wniosek został sporządzony na właściwym formularzu?    

      

II 
Czy wypełnione zostały wszystkie wymagane pola we wniosku? 

   

     

III 
Czy wniosek został podpisany przez uprawnioną/e osobę/y?  

   

     

IV 

Czy do wniosku zostały dołączone wszystkie niezbędne załączniki oraz 

czy spełniają one wymogi formalne (podpisy uprawnionych osób, 

daty, odpowiednie terminy ważności) określone we wniosku o 
przyznanie środków finansowych? 

   

IV a Załączniki w przypadku zakładania nowej spółdzielni socjalnej 

Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego    

Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych-  Załącznik nr 1 do 

Wniosku o przyznanie środków finansowych 

   

Harmonogram rzeczowo – finansowy -  Załącznik nr 2 do Wniosku o 
przyznanie środków finansowych 

   

Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do 

zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych 

   

Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym 

stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków 

finansowych 

   

Opinia kluczowego doradcy biznesowego- – Załącznik nr 5 do Wniosku o 

przyznanie środków finansowych 

   

Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych 
kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do 

Wniosku o przyznanie środków finansowych 

   

Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie 

środków finansowych 

   

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – Załącznik nr 8 do Wniosku o 
przyznanie środków finansowych 

   

IV b Załączniki w przypadku tworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego 

Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych-  Załącznik nr 1 do 

Wniosku o przyznanie środków finansowych 

   

Harmonogram rzeczowo – finansowy -  Załącznik nr 2 do Wniosku o 
przyznanie środków finansowych 

   



   

 

Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do 

zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych 

   

Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym 
stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków 

finansowych 

   

Opinia kluczowego doradcy biznesowego- – Załącznik nr 5 do Wniosku o 
przyznanie środków finansowych 

   

Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych 

kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do 
Wniosku o przyznanie środków finansowych 

   

Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie 

środków finansowych 

   

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – Załącznik nr 8 do Wniosku 

o przyznanie środków finansowych 

   

IV c  W przypadku przystąpienia oraz zatrudnienia w istniejącej spółdzielni socjalnej 

Kopie dokumentów zawierających numer NIP i Regon (np. wydruk z KRS) 
   

Biznesplan dla istniejących przedsiębiorstw społecznych -  Załącznik nr 1a do 
Wniosku o przyznanie środków finansowych 

   

Harmonogram rzeczowo – finansowy -  Załącznik nr 2 do Wniosku o 

przyznanie środków finansowych 

   

Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do 
zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych 

   

Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym 
stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków 

finansowych 

 

   

Opinia kluczowego doradcy biznesowego – Załącznik nr 5 do Wniosku o 

przyznanie środków finansowych 

   

Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych 
kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do 

Wniosku o przyznanie środków finansowych 

   

Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie 
środków finansowych 

   

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – Załącznik nr 8 do Wniosku o 

przyznanie środków finansowych 

   

Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego -  Załącznik nr 9 do 

Wniosku o przyznanie środków finansowych 

   

Oświadczenie o niezyskaniu pomocy de minimis – Załącznik nr 10 do 
Wniosku o przyznanie środków finansowych lub Oświadczenie o uzyskanej 

pomocy de minimis – Załącznik nr 11 do Wniosku o przyznanie środków 
finansowych 

   

IV d W przypadku refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 

Kopie dokumentów zawierających numer NIP i Regon (np. wydruk z KRS)    

Biznesplan refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy -  
Załącznik nr 1a do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

   



   

 

 

DECYZJA W SPRAWIE OCENY FORMALNEJ 
 

TAK NIE 

Wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne i zostaje przekazany do oceny 
merytorycznej. 

  

 
 
Wniosek zawiera braki/błędy formalne i zostaje skierowany do uzupełnienia. 
 
Uzasadnienie, jeżeli tak: 
 
 

  

 
Wniosek zostaje odrzucony. 
 
Uzasadnienie, jeżeli tak: 
 
 

  

 

Harmonogram rzeczowo – finansowy -  Załącznik nr 2 do Wniosku o 

przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy 

   

Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do 

zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych 

refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

   

Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym 

stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków 
finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

   

Opinia kluczowego doradcy biznesowego – Załącznik nr 5 do Wniosku o 

przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy 

   

Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych 

kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do 
Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy 

   

Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie 
środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy 

   

Wniosek o przyznanie zatrudnienia subsydiowanego – Załącznik nr 8 do 
Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy 

   

Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego -  Załącznik nr 9 do  

Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy 

   

Oświadczenie o niezyskaniu pomocy de minimis – Załącznik nr 10 do  

Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy /lub/ Oświadczenie o uzyskanej pomocy de 
minimis – Załącznik nr 11 do  Wniosku o przyznanie środków finansowych 

refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

   



   

 

Złożony wniosek spełnia /nie spełnia* wymogi formalne i zostaje / nie zostaje 

przekazany do oceny merytorycznej Komisji Oceny Wniosków.  

 

 

…………………………….……….………………………………………                                                                      
                                                                  Miejscowość, data, czytelny podpis  

 

 

 

                                                           
* Skreślić niewłaściwe 

 

 

 

 


