
 

 

 
KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO 

WSPARCIA POMOSTOWEGO 
 

Nr ewidencyjny 
formularza 

 Data wpływu 
formularza 

 

Imię(imiona) i nazwisko 
Kandydata(tki) 

 

 

Ocena Formalna 
 

L.p. 
Kryteria formalne TAK NIE Nie 

dotyczy 

 I. Kompletność wniosku     

 
Wszystkie wymagane punkty we wniosku są wypełnione  

 

   

Wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę  
 

   

 
II. Kompletność załączników 

 

TAK NIE Nie 
dotyczy 

1.  

Potwierdzenia wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, 
poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć 
przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika 
projektu jako wsparcie podstawowe lub zaświadczenie o 
ukończeniu w okresie do 6 miesięcy od daty przystąpienia do 
projektu szkolenia w zakresie wiedzy niezbędnej do założenia 
oraz prowadzenia działalności gospodarczej 

   

2.  

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w 
bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 
2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami 
dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o 
nieskorzystaniu z pomocy de minimis 

   

3.  
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis  

   

4.  

Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem 
podatków (dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy 
posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 
dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu 
oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium 
Polski)  

   

5.  
Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, 
zgodnie ze wzorem 

   

6.  Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie ze wzorem     

7.  

Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków 
publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, 
PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na 
pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też złożeniem 
spółdzielni lub spółdzielni socjalne 

   

8.  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko    



 

 

obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks Karny 

9.  

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

   

 
III. Kwalifikowalność 

 

TAK NIE Nie 
dotyczy 

1.  Uczestnik projektu kwalifikuje się    

2.  
Wnioskowana wysokość wsparcia nie przekracza 800.00 PLN 
miesięcznie 

   

 

 

Braki formalne, do uzupełnienia: 

 

 
 

............................................................................................................ 
Data i podpis pracownika przeprowadzającego rekrutację. 

 
 
Wyniki ponownej oceny formalnej  

 

 
 

Rekomenduję do oceny merytorycznej 
 
 

---------------------------------------------------- 
data i podpis 

Nie rekomenduję do oceny merytorycznej 
 
 

---------------------------------------------------- 
data i podpis 

 

 


