
 
Załącznik nr 14 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ 
Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego* wsparcia pomostowego i/lub szkoleniowego wsparcia 

szkoleniowego 

 

Nr rekrutacyjny  

Imię i nazwisko UP  

Adres działalności gospodarczej  

Nazwa działalności gospodarczej  

Wnioskowana kwota wsparcia  

Wnioskowane wsparcie 
szkoleniowe  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

1	 Młodość	to	atut	–	nie	przeszkoda	

2	 Nr	projektu:	POWR.01.02.01-24-0067	

3	 Priorytet	I.	Osoby	młode	na	rynku	pracy	

4	 Działanie	1.2.	Wsparcie	osób	młodych	pozostających	bez	pracy	na	regionalnym	rynku	pracy	

5	 Poddziałanie	1.2.1.	Wsparcie	udzielane	z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	



 

 

 

Deklaracja bezstronności i poufności 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu 
przysposobienia, opieki, kurateli z Uczestnikiem Projektu ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku 
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego 
Komisji Oceny Wniosków i wycofania się z oceny niniejszego wniosku i biznesplanu, 

- nie pozostaję z Uczestnikiem Projektu ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej 
zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Oceny 
Wniosków i wycofania się z oceny, 

- nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu Wniosku Uczestnika Projektu, będącego przedmiotem oceny,  
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i w zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi, 

wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że 
informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,  

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą, 
- zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji. 
Poprzez złożenie niniejszej deklaracji potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem oraz z dostępnymi do dnia 
dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru projektów. 

Oświadczam, że nie jestem osobą zatrudnioną u Beneficjenta w ramach umowy o pracę lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej w ramach zadań realizowanych w projekcie. 

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do 
mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku, zobowiązuję się do niezwłocznego jej 
zgłoszenia na piśmie Beneficjentowi oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.  

 

 

Data i czytelny podpis:.................................................................................................................................. 

 



DECYZJA	 TAK	 NIE	 Uwagi	

1.Czy	wniosek	został	złożony	w	terminie	naboru?	 	 	 	
2.	Czy	złożony	wniosek	zgodny	jest	z	wzorem	stanowiącym	
załącznik	nr	12	do	Regulaminu	przyznawania	środków	
finansowych	na	rozwój	przedsiębiorczości?	

	 	 	

3.	Czy	dokumenty	są	kompletne	i	nie	zawierają	pustych	pól?	 	 	 	
4.	Czy	Kandydat	złożył	podpis	na	Wniosku	i	oświadczeniach?	 	 	 	

6.	Czy	Wniosek	spełnia	wszystkie	kryteria	formalne	i		może	
zostać	przekazany	do	oceny	merytorycznej?	W	przypadku	
negatywnej	oceny	lub	wystąpienia	braków	formalnych	
wpisać	uzasadnienie	(pkt.7.)	

	 	 	

7.	Uzasadnienie	(w	przypadku	uchybień	formalnych	należy	
wskazać	ich	dokładny	zakres):	

	

Data	i	podpis	osoby	weryfikującej	Wniosek	 	
 


