
 
 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

Załącznik  nr 5b do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości   

Wzór Karty oceny formalnej wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego 

 
 
 

KARTA OCENY FORMALNEJ 

wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU 

Numer ewidencyjny wniosku  

Pełna nazwa Uczestnik Projektu  

Data oceny  

Nazwa projektu 
Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie 

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja 

Nr umowy UDA-RPPD.02.03.00-20-0109/16 

 

DECYZJA 

Osoba sprawdzająca Osoba weryfikująca 

TAK NIE 
Nie 

dotyczy 
TAK NIE 

Nie 

dotycz

y 
1. Kompletność wniosku 

Wniosek wypełniony czytelnie w języku polskim  

 

 

 

 

 

 

 

     

Wniosek jest przedłożony w 2 egzemplarzach  

(oryginał i kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem) 

 

 

     

Wszystkie wymagane rubryki wniosku są wypełnione  

 

     

Wnioskowana kwota dofinansowana jest mniejsza bądź równa 

maksymalnej kwocie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

założonej w projekcie beneficjenta 

 

 

     

2. Kompletność załączników 

Oryginał i kopia wniosku zawierają wszystkie wymagane 

załączniki, w tym: 

      

Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej  

- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 

      

Biznesplan wraz z Harmonogram rzeczowo-finansowym 

inwestycji zgodny z obowiązującym wzorem 

- jest złożony w 2 egzemplarzach 

- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 

- jest podpisany przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę 

- ma ponumerowane strony 

- ma wypełnione wszystkie wymagane pola 

 

 

     

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 

- jest załączone w 2 egzemplarzach 

- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 

      



 

 

Oświadczenie iż: 

 nie byłam/nie byłem karany karą zakazu dostępu do środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 

2077, dalej „ufp”). Jednocześnie zobowiązuje się do 

niezwłocznego powiadomienia beneficjenta o zakazach 

dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 

ufp orzeczonych w stosunku do mnie w okresie realizacji 

umowy; 

 nie byłam/nie byłem karany za przestępstwo skarbowe oraz 

korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną 

zdolność do czynności prawnych; 

 nie korzystam i nie skorzystam równolegle z innych środków 

publicznych, w tym zwłaszcza ze środków PEFRON, 

Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych 

samych wydatków związanych z podjęciem oraz 

prowadzeniem działalności gospodarczej,   

 działalność gospodarcza, na którą otrzymuję środki nie była 

prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z 

wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt 

itp.) stanowiących zaplecze do tej działalności. 

- jest załączone w 2 egzemplarzach 

- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 

      

Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w 

którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w 

poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy 

de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której 

wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, 

przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, 

a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w 

sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych 

kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 

udzielenia pomocy 
- dokument jest złożony w 2 egzemplarzach 

- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 

      

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis 

w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy 

przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch 

latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność 

z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, 

wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy 
- dokument jest złożony w 2 egzemplarzach 

- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 

 

 

     

 

Osoba sprawdzająca:   
 

 
…………………….….…………      ……………………………………………   
(imię i nazwisko)      (czytelny podpis) 

 

 
Osoba weryfikująca:   

 

 
…………………….….…………      ……………………………………………   
(imię i nazwisko)      (czytelny podpis) 

 
  


