Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU REKRUTACYJNEGO
DO UDZIAŁU W ŚCIEŻCE DOTACYJNEJ (GD2)

Numer tury dotacyjnej
Nazwa Grupy Inicjatywnej

Oceniający

Oświadczam, że:
1) 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 osobami wnioskującymi o przyznanie
wsparcia finansowego.
2) Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/am w
stosunku pracy lub zlecenia z osobami/podmiotami wnioskującymi o przyznanie wsparcia
finansowego.
3) Nie pozostaję z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej
bezstronności.
4) Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi 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 powinny być
ujawnione stronom trzecim.

Data i podpis oceniającego: …………………………………………………………………………………

Kryteria formalne

TAK

Wniosek rekrutacyjny w ścieżce dotacyjnej (GD2)

1

Czy wniosek został złożony w odpowiednim
terminie?

2

Czy wniosek został wypełniony w języku polskim?

3

Czy wniosek oraz wszystkie załączniki do wniosku
zostały sporządzone na obowiązujących wzorach?

4

Czy wszystkie wymagane punkty wniosku są
wypełnione?

5

Czy wszystkie
papierowej?

dokumenty

złożono

w

wersji

NIE

NIE
DOTYCZY

UWAGI

Załączniki

1

Czy formularz zawiera wszystkie
niezbędne załączniki?
Formularz rekrutacyjny do udziału w
ścieżce dotacyjnej dla instytucji
Formularze rekrutacyjne do udziału w
ścieżce dotacyjnej dla osób fizycznych
(oddzielnie dla każdej osoby z grupy
inicjatywnej)
Oświadczenie
uczestnika
projektu
dotyczące zgody na przetwarzanie
danych osobowych (oddzielnie dla
każdej osoby z grupy inicjatywnej)
Zaświadczenia
i
dokumenty
potwierdzające status danej osoby i
przynależność do grupy docelowej
(zgodnie z formularzem rekrutacyjnym
dla osób fizycznych)
Kserokopie
dowodów
osobistych
członków grupy inicjatywnej
Statut podmiotu, KRS i/lub inne
dokumenty
potwierdzające
status
podmiotu (zgodnie z formularzem
rekrutacyjnym dla instytucji)
Oświadczenie dotyczące pomocy de
minimis
Opis przedsięwzięcia planowanego w
ramach przedsiębiorstwa społecznego

2

Czy opis przedsięwzięcia planowanego
w ramach przedsiębiorstwa
społecznego spełnia wymagane
kryteria?

3

Czy wszystkie oświadczenia/załączniki
są czytelnie podpisane?

4

Czy wszystkie dokumenty są złożone w
oryginale/potwierdzone za zgodność z
oryginałem?

Kandydaci/Grupa inicjatywna spełniają
kryteria formalne udziału w projekcie i
otrzymuje rekomendacje do udziału w
ścieżce dotacyjnej

TAK

NIE

Data i podpis oceniającego:……………………………………………………….

