KARTA OCENY FORMALNEJ
WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH – BIZNESPLAN

TYTUŁ PROJEKTU: „OWES obszaru bielskiego” (nr WND-RPSL.09.03.01-24-002F/18)
BENEFICJENT: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
PARTNER: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
OCENIAJĄCY:
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:
NUMER REFERENCYJNY WNIOSKU:
NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/POMYSŁU:

Karta oceny jest wypełniana przez członków Komisji Oceny Wniosków. Każda osoba dokonująca weryfikacji
podpisuje deklarację poufności, bezstronności oraz braku powiązań z beneficjentem pomocy.
Deklaracja poufności
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz że dołożę
należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym.
Deklaracja bezstronności/braku powiązań
Oświadczam, że:
 Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany(-a)
z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z wnioskodawcą – osobą wskazaną do zatrudnienia, z jego
zastępcami prawnymi, lub z osobą będącą członkiem organu zarządzającego podmiotu wnioskującego;
 W ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub
zlecenia z wnioskodawcą - osobą wskazaną do zatrudnienia lub członkiem organu zarządzającego
podmiotu składającego biznesplan;
 Nie pozostaję z wnioskodawcą - osobą wskazaną do zatrudnienia lub członkiem organu zarządzającego
podmiotu składającego biznesplan w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;
 Nie uczestniczyłem/am w procesie wypracowania wniosku o przyznanie środków finansowych lub
złożonego biznesplanu.
Data, miejscowość i podpis: ……………………...2019 roku, Bielsko-Biała

KRYTERIA FORMALNE
I. Prawidłowa reprezentacja

1. Wniosek osobowy jest podpisany przez uprawnioną osobę.
2. Wniosek osobowy jest zaparafowany na każdej stronie przez uprawnioną osobę.
3. Załącznik do wniosku – biznesplan jest podpisany przez uprawnione osoby.
4. Załącznik do wniosku – biznesplan jest zaparafowany na każdej stronie przez
uprawnione osoby.
II. Złożenie w terminie
1.

Wniosek oraz załącznik do wniosku - biznesplan zostały złożone w terminie.

III. Spełnianie wymagań (poprawność oświadczeń)
1.

Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki konieczne do przyznania wsparcia
finansowego określone w Regulaminie Przyznawania Wsparcia Finansowego
OWES obszaru bielskiego (Rozdział IV, punkt 7).

IV. Kompletność dokumentacji (załączniki)

1. Załączenie Formularza diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa społecznego.
2. Załączenie formularza dane o pomocy de minimis.
3. Załączenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
pomoc de minimis.
4. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co
najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Formularzu Diagnozy Potrzeb
Szkoleniowo-Doradczych Grupy Inicjatywnej (Jeśli dotyczy).
5. Załączenie oświadczenia o niezatrudnianiu w ostatnich 6 miesiącach osób, na
które planuje się pozyskać środki finansowe na stworzenie miejsc pracy.
6. Załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy gdy podmiot ma
obowiązek sporządzania tego dokumentu (bilans, rachunek zysków i strat oraz
informacja dodatkowa), lub bilans otwarcia jeżeli nie sporządzono jeszcze
pierwszego sprawozdania.
7. Załączenie dokumentu potwierdzającego przynależność osoby do grupy
docelowej zgodnie z Rozdziałem IV, pkt. 4-5 Regulaminu przyznawania wsparcia
finansowego.
V. Kwalifikowalność

1. Uczestnik projektu kwalifikuje się do objęcia wsparciem – spełnia przesłankę
grupy docelowej.

TAK

NIE

Nie
dotyczy

2. Uczestnik projektu planuje podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.
3. Siedziba/planowana siedziba prowadzonej działalności gospodarczej jest zgodna
z zasięgiem terytorialnym/ lokalizacją projektu beneficjenta (siedziba na terenie
obszaru bielskiego województwa śląskiego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego,
żywieckiego oraz Miasta Bielska-Białej.
4. Wnioskowana wysokość wsparcia na osobę w przedsiębiorstwie społecznym nie
przekracza łącznie 30 000,00 zł (dotacja nie przekracza sześciokrotności
przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wsparcie
pomostowe na osobę nie przekracza 1800,00 zł miesięcznie)
Czy wniosek spełnia wymogi formalne i może zostać przekazany do oceny
merytorycznej
Braki formalne, które należy uzupełnić (jeśli dotyczy):

Wyniki drugiej oceny formalnej (wypełnia się wyłącznie w przypadku skierowania wniosku do uzupełnienia po
pierwszej ocenie formalnej)
Czy uzupełnione zostały wykazane braki formalne
Czy wniosek może zostać skierowany na ocenę merytoryczną

Ostateczna decyzja oceniającego: Rekomendacja pozytywna / negatywna1
Imię i nazwisko eksperta oceniającego wniosek:
Data i Podpis: ………………........2019 roku

1

Niepotrzebne skreślić

