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KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA 

ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - konkurs 

 

Nr referencyjny biznesplanu   

Tytuł projektu  

Imię i nazwisko uczestnika projektu  

Data wpływu biznesplanu  

Imię i nazwisko oceniającego  

 
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OCENIAJĄCEGO 

Niniejszym oświadczam, że: 
- nie pozostaję w związku małżeńskim 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 wnioskodawcą lub jego zastępcami prawnymi. W przypadku stwierdzenia 
takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania 
się z oceny tego projektu, 

- przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy 
lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności 
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego 
projektu,  

- nie pozostaję z wnioskodawcą 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 Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu. 

Ponadto oświadczam, że: 
- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną 

wiedzą, 
- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji, 
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i w zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych 

mi lub 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.  

 
 
……………………………………………………………….. 
miejscowość, data, podpis  
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Kategoria Sposób weryfikacji (jeśli dotyczy) 
TAK / NIE / 
nie dotyczy 

CZĘŚĆ I OCENY FORMALNEJ – weryfikacja kompletności wniosku i zgodności z dokumentacją projektową 

1 – czy wniosek został złożony w wyznaczonym terminie i we właściwym miejscu  

2 – czy wniosek został złożony na obowiązującym wzorze  

3 – czy wniosek jest kompletny (posiada wszystkie strony)  

4 – czy wniosek w całości został wypełniony elektronicznie (komputerowo) w języku polskim  

5 – czy wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione  

6 – czy wniosek został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty, a 
załączniki (jeśli dotyczy) poprawnie potwierdzone za zgodność z oryginałem 

 

7 – czy na moment składania wniosku wersja elektroniczna biznesplanu została złożona przez generator   

8 – czy zadeklarowano rejestrację działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
(siedziba lub oddział)  

 

CZĘŚĆ II OCENY FORMALNEJ – weryfikacja kompletności załączników wniosku i zgodności z dokumentacją projektową: 

BIZNESPLAN 

1 – czy do wniosku załączono biznesplan  

2 – czy biznesplan został złożony na obowiązującym wzorze  

3 – czy biznesplan jest kompletny (posiada wszystkie strony)  

4 – czy biznesplan w całości został wypełniony elektronicznie (komputerowo za pośrednictwem generatora ) w 
języku polskim 

 

5 – czy wszystkie wymagane pola biznesplanu zostały wypełnione  

6 – czy biznesplan został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty  

7 – czy wersja elektroniczna i papierowa biznesplanu są zgodne (weryfikacja na podstawie sumy kontrolnej)  

8 – czy założenia co do działalności gospodarczej wskazane w biznesplanie są zgodne z założeniami wskazanymi 
w formularzu rekrutacyjnym (z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu dot. aktualizacji w tym zakresie) 

 

CZĘŚĆ III OCENY FORMALNEJ – weryfikacja kompletności załączników wniosku i zgodności z dokumentacją projektową: 

FORMULARZ INFORMACJI SKŁADANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS 

1 – czy do wniosku załączono formularz  

2 – czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze  

3 – czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony)   

4 – czy wszystkie wymagane pola formularza zostały wypełnione  

5 – czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty  

CZĘŚĆ IV OCENY FORMALNEJ – weryfikacja kompletności załączników wniosku i zgodności z dokumentacją projektową: 

OŚWIADCZENIE DOT. UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS 

1 – czy do wniosku załączono oświadczenie   

2 – czy oświadczenie został złożony na obowiązującym wzorze  

3 – czy oświadczenie jest kompletne (posiada wszystkie strony)   

4 – czy wszystkie wymagane pola oświadczenia zostały wypełnione  

5 – czy oświadczenie zostało zaparafowane na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty  

CZĘŚĆ V OCENY FORMALNEJ – weryfikacja możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe  

1 – czy uczestnik ukończył wsparcie szkoleniowo-doradcze 
weryfikacja na podstawie rejestru 
zaświadczeń ze szkolenia „ABC 
przedsiębiorczości” bądź zapisów w 
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diagnozie potrzeb szkoleniowych w 
przypadku osób zwolnionych z 
obowiązku udziału w w/w szkoleniu  

2 – czy uczestnik nie posiadał wpisu do CEIDG, nie był zarejestrowany 

jako przedsiębiorca w KRS i nie prowadził działalności gospodarczej na 

podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia do projektu 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia we wniosku  

 

3 – czy uczestnik nie zawiesił i nie miał zawieszonej działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze 

Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia 

do projektu 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia we wniosku  

 

4 – czy uczestnik nie korzysta i oświadczył, że nie będzie korzystać 

równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze 

środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (środków oferowanych 

w ramach PO WER, RPO oraz PROW 2014-2020), na pokrycie tych 

samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

weryfikacja na podstawie 
oświadczenia we wniosku  

 

5 – czy uczestnik w okresie 12 kolejnych miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu nie był wspólnikiem spółek osobowych 

prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki 

komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

6 – czy uczestnik w okresie 12 kolejnych miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu nie był członkiem spółdzielni utworzonych 

na podstawie prawa spółdzielczego 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

7 – czy uczestnik nie chce otrzymać środków na działalność 

gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed 

przystąpieniem danej osoby do projektu prowadzona była przez 

członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych 

(pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

8 – czy uczestnik nie zamierza założyć rolniczej działalności 

gospodarczej i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu 

rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

9 – czy uczestnik nie zamierza założyć działalność komorniczą zgodnie 

z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 121) 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

10 – czy uczestnik nie był zatrudniony w rozumieniu Kodeksu Pracy w 
ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta lub wykonawcy (o ile jest on już 
znany) w ramach projektu, a także nie jest osobą, którą łączy lub łączył 
z Beneficjentem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta lub 
wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny 
biznesplanów:  

• związek małżeński, faktyczne pożycie, stosunek 

pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
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II stopnia) lub  

• związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do 

składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta lub 

wykonawcy. 

11 – czy uczestnik nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

12 – czy uczestnik nie posiada/ł na dzień przystąpienia do projektu 

zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

13 – czy uczestnik nie posiada zaległości w składkach na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne oraz/lub w uiszczaniu podatków (dotyczy 

wyłącznie uczestników, którzy posiadali zarejestrowaną działalność 

gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem 

do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium 

Polski)  

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

14 – czy uczestnik nie posiada zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i 

administracyjnych oraz wobec niego nie toczy się postępowania 

sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych 

zobowiązań 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

15 – czy uczestnik nie posiada 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 i jednocześnie zobowiązał się do niezwłocznego 

powiadomienia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w 

Bydgoszczy o zakazach dostępu do środków o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 1 i 4 ufp orzeczonych w stosunku do niego w okresie 

realizacji umowy 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

16 – czy uczestnik nie otrzymał pomocy publicznej dotyczącej tych 

samych kosztów kwalifikowalnych, o które ubiega się w ramach 

projektu 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

17 – czy uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu 

weryfikacja na podstawie umowy 

uczestnictwa w projekcie wraz z 

załącznikami  

 

18 – czy uczestnik nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem 

osób objętych dozorem elektronicznym 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

19 – czy uczestnik nie jest zarejestrowany jako bezrobotny w urzędzie 

pracy właściwym dla miejsca zamieszkania 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

20 – czy na uczestnika nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy w wyniku 

decyzji podjętej przez Komisję Europejską 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

21 – czy uczestnik nie złożył do innej instytucji wniosku o przyznanie 

dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
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przystąpienie do spółdzielni socjalnej 

22 – czy uczestnik kwalifikuje się do uzyskania pomocy de minimis 
TAK, jeżeli TAK w punktach 21a-21h 

udzielono odpowiedzi TAK 
 

22a – wnioskowane wsparcie nie jest przeznaczone na działalność w 

sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia 

Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej 

organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury 

weryfikacja na podstawie treści 

formularza składanego przy ubieganiu 

się o pomoc de minimis  

 

22b – wnioskowane wsparcie nie jest przeznaczone na działalność w 

zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w 

załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 

weryfikacja na podstawie treści 

formularza składanego przy ubieganiu 

się o pomoc de minimis  

 

22c – wnioskowane wsparcie nie jest przeznaczone na działalność w 
sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, jeżeli: 

− wielkość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich 
produktów zakupionych od producentów surowców lub 
wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą objęte pomocą 

udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości 

producentom surowców 

weryfikacja na podstawie treści 

formularza składanego przy ubieganiu 

się o pomoc de minimis  

 

22d – wnioskowane wsparcie nie jest przeznaczone na działalność 
związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, 
jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych 
produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub 
innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, 
w zakresie pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z 

towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z 

zagranicy 

weryfikacja na podstawie treści 

formularza składanego przy ubieganiu 

się o pomoc de minimis  

 

22e – nie planuję rozpoczęcia działalności gospodarczej 
uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej 
przed towarami importowanymi 

weryfikacja na podstawie treści 

formularza składanego przy ubieganiu 

się o pomoc de minimis  

 

22f – nie planuję rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie 
drogowego transportu towarów i nie wnioskuję o środki na nabycie 
pojazdów przeznaczonych do takiego transportu 

weryfikacja na podstawie treści 

formularza składanego przy ubieganiu 

się o pomoc de minimis  

 

22g – w roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach 

kalendarzowych, pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych 

formach, łącznie z pomocą, o którą uczestnik się ubiega, nie 

przekracza równowartości w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w 

przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu 

drogowego – równowartości w złotych kwoty 100 000, 00 euro 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia dot. uzyskanej pomocy 

de minimis 

 

22h – wnioskodawca nie jest podmiotem gospodarczym w trudnej 

sytuacji ekonomicznej 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

22i – realizacja przedsięwzięcia nie została rozpoczęta przed dniem 

złożenia wniosku: uczestnik nie założył działalności gospodarczej przed 

złożeniem wniosku o wsparcie finansowe 

weryfikacja na podstawie 

oświadczenia we wniosku  
 

WNIOSEK SPEŁNIA WSZYSTKIE POWYŻSZE WYMAGANIA FORMALNE (CZĘŚĆ I, II, III, IV, V)  
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WNIOSEK NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, JEDNAK PODLEGAJĄ ONE MOŻLIWOŚCI 
UZUPEŁNIENIA (CZĘŚĆ I: 2-6 i 8, CZĘŚĆ II: 1-8, CZĘŚĆ III: 1-5, CZĘŚĆ IV: 1-5)  

 

Uzasadnienie (jeśli dotyczy) 

 

WNIOSEK NIE SPEŁNIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ FORMALNYCH, W TYM NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ 
NIEPODLEGAJĄCYCH UZUPEŁNIENIU – ODRZUCONY (CZĘŚĆ I: 1 i 7, CZĘŚĆ V) 

 

Uzasadnienie (jeśli dotyczy) 

 

 

Imię i nazwisko oceniającego biznesplan  

Data  

Podpis  

 

 
 


