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Załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 
 

KARTA OCENY FORMALNEJ  

WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

 

Arkusz wypełniony przez:  Projektodawcę 

 

Imię i nazwisko osoby sprawdzającej  

Osoba sprawdzająca 1 Osoba sprawdzająca 2 
  

 

Data dokonania oceny 

 

 

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU 

 

                                                           
1 W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną 

za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem”, własnoręcznym podpisem 

przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę. 

Przedsiębiorca   

Adres/Firma  

Nr Wniosku o przyznanie środków finansowych na 

rozwój przedsiębiorczości 

 

Data złożenia wniosku  

Wysokość inwestycji   

Wnioskowana kwota  

Wkład własny   

Nr umowy o dofinansowanie projektu  UDA-RPPD.02.04.00-20-0009/17-00 

Tytuł projektu „Recepta na zwolnienie” 

 Osoba sprawdzająca 1 Osoba sprawdzająca 2 

DECYZJA TAK NIE TAK NIE 

1. Kompletność wniosku     

Wniosek wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim     

Wniosek jest przedłożony w 2 egzemplarzach (oryginał i 

kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
1
). 

    

Wszystkie wymagane rubryki wniosku są wypełnione.     

Wniosek wraz z załącznikami jest podpisany we wszystkich 

wskazanych miejscach. 
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UZASADNIENIE  

(w przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej – minimum 3 zdania do każdego niespełnionego kryterium i/ lub 

zakres wskazany do uzupełnienia) 

Osoba sprawdzająca 1 Osoba sprawdzająca 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Informacje o uzupełnieniu Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości : 

Uzupełnienia dokonano dnia ………………………… 

Zakres uzupełnienia Wniosku: 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

  

 

  ……………………………………….                                                 ………………….……………………... 

       (data i podpis wnioskodawcy)                                            (data i podpis przyjmującego uzupełnienie) 

 

Niniejszym stwierdza się, że Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

po dokonaniu uzupełnienia/nie dokonaniu uzupełnienia  w terminie jest/nie jest  poprawny pod 

względem formalnym. 
 
 

                          Osoba sprawdzająca 1 :                                    Osoba sprawdzająca 2 

  

 

 

Data i podpis:…………………………………...       data i podpis:…………………………….… 

 

 

Przewodniczący komisji 

 

…………………………………………………………… 

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 zgodne z Regulamin przyznawania wsparcia 

finansowego  i wsparcia pomostowego finansowego 

    


