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Załącznik nr 10 Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia 

pomostowego w projekcie „OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego” 

 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU  

O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO(DOTACJI)I 

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020  

Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

NUMER WNIOSKU O UDZIELENIE 

BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO 
 

NAZWA PODMIOTU, W KTÓRYM BĘDĄ 

UTWORZONE NOWE MIEJSCA PRACY 
 

 

 

Deklaracja bezstronności  
Niniejszym oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na mój udział w procedurze oceny Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) 

i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „OWES dla subregionu legnicko - głogowskiego”  

i deklaruję, że: 

- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu 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 osobami wnioskującymi o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) 

i podstawowego wsparcia pomostowego ani z podmiotem, który przygotował niniejszy wniosek, 

- obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy (w tym również w ramach umów cywilno-

prawnych) z osobami wnioskującymi o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego 

wsparcia pomostowego ani z podmiotem, który przygotował niniejszy wniosek, 

- nie pozostaję z osobami wnioskującymi o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego 

wsparcia pomostowego (Uczestnikami projektu) ani z podmiotem, który przygotował niniejszy wniosek, w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, 

- obecnie ani w ciągu ostatnich 2 lat nie byłem (-am) członkiem organów zarządzających i organów nadzorczych 

podmiotu wnioskującego o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia 

pomostowego ani z podmiotem, który przygotował niniejszy wniosek, 

- nie posiadam udziałów lub akcji podmiotu wnioskującego o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) 

i podstawowego wsparcia pomostowego ani podmiotu, który przygotował niniejszy wniosek, 

- jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny merytorycznej Wniosku zaistnieją jakiekolwiek okoliczności mogące 

budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i z dokonaniem oceny 

wniosku. Fakt taki zgłoszę niezwłocznie Realizatorowi, 

- zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, 

przygotowane przeze mnie w trakcie procesu oceny wniosku, 

- będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki związane z oceną Wniosków, 

- zobowiązuję się stosować do obowiązujących regulacji dotyczących zasad, warunków i sposobów oceny wniosków, 

- poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałem (-am) się z dostępnymi do dnia dzisiejszego 

wytycznymi dotyczącymi oceny wniosków. 
 

 

 

 

…………………………….., dnia…….……………                                                          ……………………………………………………….……… 

                  /miejscowość, data/                                                                                                                  /podpis/ 
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L.p. KRYTERIA OCENY 

TAK (V)/ 

NIE DOTYCZY 

(X) 

NIE 

(V) 
UWAGI 

WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO: 

1. Czy Wniosek został złożony w okresie naboru?    

2. 
Czy Wniosek został złożony w wymaganej liczbie 

egzemplarzy? 
   

3. 
Czy wniosek został złożony na obowiązującym 

formularzu i jest wypełniony elektronicznie lub czytelnie? 
   

4. 

Czy wnioskowana kwota dotacji na utworzenie miejsc 

pracy jest równa wartości stawki jednostkowej 

zwielokrotnionej o liczbę planowanych do utworzenia 

nowych miejsc pracy? 

   

5. 

Czy wnioskowana kwota wsparcia finansowego na 

utworzenie miejsc pracy nie przekracza maksymalnej 

kwoty wsparcia finansowego, jaką może uzyskać jeden 

podmiot? 

   

6. 
Czy wnioskowany czas otrzymywania podstawowego 

wsparcia pomostowego wynosi 6 miesięcy? 
   

7. 

Czy wnioskowana kwota podstawowego wsparcia 

pomostowego nie przekracza maksymalnej kwoty 

wsparcia w przeliczeniu na łączną liczbę pracowników 

przedsiębiorstwa społecznego miesięcznie? 

   

8. Czy wszystkie wymagane pola Wniosku są wypełnione?    

9. 
Czy Wniosek został podpisany przez właściwe osoby w 

określonym miejscu? 
   

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

10. 

Czy do Wniosku zostały dołączone wszystkie wymagane 

załączniki, w tym: 
   

a. 
Czy do Wniosku załączono Biznesplan 

przygotowany na okres 2 lat działalności podmiotu? 
   

b. Czy do Wniosku załączono Budżet podmiotu?    

c. 

Czy do Wniosku załączono oświadczenie osoby, 

która zostanie zatrudniona na nowoutworzonym 

stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające 

spełnienie przesłanek, o których mowa w 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020? 

   

d. 
Czy do Wniosku załączono oświadczenie o 

posiadaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego? 
   

e. 
Czy do Wniosku załączono oświadczenie o pomocy 

de minimis? 
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f. 

Czy do Wniosku załączono oświadczenie podmiotu 

ekonomii społecznej nie będącego 

przedsiębiorstwem społecznym, o przekształceniu 

się w przedsiębiorstwo społeczne w celu uzyskania 

bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) na 

utworzenie miejsca pracy? 

   

g. 

Czy do Wniosku załączono oświadczenie 

przedsiębiorstwa społecznego/podmiotu ekonomii 

społecznej dotyczące zatrudnienia osób na nowo 

utworzonych stanowiskach pracy? 

   

h. 

Czy do Wniosku załączono sprawozdanie 

finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy, a w 

przypadku, gdy podmiot nie sporządził 

sprawozdania, dokumentację finansową za okres 

od dnia powstania podmiotu? 

   

i. 

Czy do Wniosku załączono oświadczenie o 

niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi, tj. 

opłatami na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i 

podatkowymi (US)? 

   

j. 

Czy do Wniosku załączono oświadczenie o 

niekaralności karą zakazu dostępu do środków 

publicznych? 

   

k. 

Czy do Wniosku załączono w przypadkach 

uzasadnionych specyfiką działalności 

przedsiębiorstwa społecznego na żądanie 

Realizatora – dokumenty i dodatkowe wyjaśnienia 

związane z planowaną działalnością (w 

szczególności w zakresie zagadnień związanych z 

lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami 

na działalność, itp.)? 

   

 

 

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ TAK NIE 
WYZNACZENIE TERMINU  

NA UZUPEŁNIENIE BRAKÓW 

WNIOSEK JEST KOMPLETNY 

 
  

 

WNIOSEK JEST NIEKOMPLETNY  

i zostaje skierowany do uzupełnienia 

      

 

 

 

OSOBA SPRAWDZAJĄCA:  
 

 
………………..………………………………………………………………..………………. 

                                  Imię i nazwisko  

 

Podpis: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Data: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 


