Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU
(O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO)
TYTUŁ PROJEKTU: JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
NAZWA PROJEKTODAWCY: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE S.A.
OCENIAJĄCY: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA UCZESTNIKA:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
STATUS UCZESTNIKA:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAZWA PODMIOTU: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Karta oceny Wniosku jest wypełniana przez członków Komisji Oceny Wniosków. Każda osoba dokonująca weryfikacji podpisuje deklarację poufności,
bezstronności oraz braku powiązań z beneficjentem
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, z jego zastępcami prawnymi;
 Przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub zlecenia z osobami wnioskującymi o udzielenie
wsparcia pomostowego;
 Nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
Data, miejscowość i podpis:…………………………………………………………………………..
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Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
DECYZJA

TAK

NIE

Nie
dotyczy

Złożono z
poprzednim
wnioskiem

I. Kompletność wniosku
Wszystkie wymagane punkty we wniosku są wypełnione
Wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę
II. Kompletność załączników
1. Sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3
miesiące lub zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące
prowadzonej działalności;
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
3. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
4. Oświadczenie o nie zawieszeniu, nie postawieniu w stan likwidacji bądź
wyrejestrowaniu przedsiębiorstwa społecznego;
5. 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;
6. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza
środków Funduszu Pracy, PFRON, POKL, RPO tożsamych ze wsparciem
oferowanym w Projekcie;
7. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku
kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych / lub
oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.
III. Kwalifikowalność
1. Uczestnik projektu kwalifikuje się;
1.1 Uczestnik projektu nie zawiesił, nie postawił w stan likwidacji bądź
nie wyrejestrował przedsiębiorstwa społecznego w trakcie trwania projektu;
1.2 Uczestnik projektu nie zlikwidował miejsc pracy, na utworzenie których otrzymał
wsparcie pomostowe zgodnie z Umową o udzielenie podstawowego wsparcia
pomostowego;

Wyniki pierwszej oceny formalnej

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

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok.3,
42-202 Częstochowa,
tel. 34 325 71 42, fax 34 360 57 47
e-mail: arr@arr.czestochowa.pl
www.arr.czestochowa.pl

2

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ostateczna decyzja oceniającego: Rekomendacja pozytywna / negatywna1

Imię i nazwisko eksperta oceniającego wniosek: ………………….……………….…….............……………………….
Data i Podpis: ……………………………………….………………………………...
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