Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie – Karta
oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

KARTA OCENY FORMALNEJ
WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w projekcie „Szansa na biznes”, nr RPLB.06.03.01-08-0019/18
realizowanym w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
Oś Priorytetowa 6. REGIONALNY RYNEK PRACY
Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia
Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

DANE BENEFICJENTA
Nazwa

Łukaszuk Andrzej PROWORD

Adres

ul. Warszawska 14/201, 21-500 Biała Podlaska

Nr ewidencyjny
Nazwisko i imię Wnioskodawcy

Lp.

Ogólne kryteria formalne

1

Czy dokumenty złożono we wskazanym terminie naboru?

2

Czy dokumenty złożono na właściwych formularzach?

3

Czy Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki (biznesplan,
potwierdzenie udziału w module szkoleniowym, informacje
dotyczące pomocy de minimis, wymagane oświadczenia)

4

Czy Wnioskujący złożył podpis pod Oświadczeniami?

5

Czy wypełniono wszystkie wymagane pola we Wniosku i
załącznikach

6

Czy ingerowano w treśd składanych wzorów dokumentów poprzez
usuwanie zawartych w nich zapisów bądź tworzenie dodatkowych,
nieprzewidzianych we wzorach dokumentacji pól?

7

Czy jest zachowana zgodnośd kwot z Wnioskiem o przyznanie
środków finansowych, biznesplanem oraz z harmonogramem
rzeczowo-finansowym inwestycji?

8

Czy we Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój
przedsiębiorczości koszty wydatków mieszczą się w podanej max.
kwocie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości?

Tak

Nie

Uwagi
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DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI DOKUMANTACJI WNIOSKODAWCY:

Ocena pozytywna

Dokumentacja jest kompletna i umożliwia przekazanie Wniosku do oceny
merytorycznej
Dokumentacja nie jest kompletna i wymaga uzupełnienia

……………………………………………………
Data i podpis osoby dokonującej
oceny formalnej

……………………………………………………
Data i podpis Przewodniczącego
Komisji Oceny Wniosków

Ocena negatywna
Dokumentacja nie została właściwie uzupełniona co powoduje odrzucenie Wniosku
na ocenie formalnej
Po dokonaniu uzupełnienia Wniosek nadaje się do przekazania do oceny
merytorycznej

……………………………………………………
Data i podpis osoby dokonującej
oceny formalnej

……………………………………………………
Data i podpis Przewodniczącego
Komisji Oceny Wniosków
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