Załącznik nr 2 do
Regulaminu przyznawania środków finansowych
na rozwój przedsiębiorczości
Projekt „Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na
podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0108/19-00 z Województwem
Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

KARTA OCENY FORMALNEJ BIZNES PLANU

Imię i nazwisko Uczestnika projektu
Numer biznes planu

PARR/7.3-WF/MOF/BP/..….

Kryteria nie podlegające poprawie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Kryterium

Tak

Nie

Nie
dotyczy

Biznes plan został złożony w wyznaczonym terminie
Biznes plan jest wypełniony na obowiązującym wzorze
Biznes plan jest wypełniony elektronicznie
Kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w formie stawki jednostkowej
nie przekracza 23 050 zł
Kwota wnioskowanego finansowego wsparcia pomostowego nie przekracza
31 200 zł
Kryteria podlegające poprawie

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wszystkie pola biznes planu są wypełnione
Wszystkie pola biznes planu są wypełnione prawidłowo
Tabele finansowe biznes planu nie zawierają błędów rachunkowych
Wszystkie oświadczenia zostały podpisane
Dołączono Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
W przypadku otrzymania pomocy de minimis dołączono potwierdzone za
zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de
minimis
Dołączono Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis
Dołączono wersję elektroniczną biznesplanu na nośniku CD/DVD
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BRAKI FORMALNE (jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oceniający
Rekomenduję do oceny merytorycznej

2. Oceniający
Rekomenduję do oceny merytorycznej

………………………………………………………..……
(Data i czytelny podpis)
Nie rekomenduję do oceny merytorycznej

……………………………………………………………..…..
(Data i czytelny podpis)
Nie rekomenduję do oceny merytorycznej

………………………………………………………..……
(Data i czytelny podpis)

……………………………………………………………..…..
(Data i czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
Oświadczam, że:
1. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii
prostej lub bocznej do II stopnia) z ocenianym Uczestnikiem projektu oraz nie jestem związany/a z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z ocenianym uczestnikiem projektu.
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, Regulaminem przyznawania
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
3. Zobowiązuję się, wypełniać swoje obowiązki w sposób bezstronny, sumienny, uczciwy
i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.
4. Zachowam w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty udostępnione mi lub wytworzone
przeze mnie lub przygotowane 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.
Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji związanych z
niniejsza oceną.
1. Oceniający

……………………………………………………………..
(Data i czytelny podpis)

2. Oceniający

………………………………………………………………
(Data i czytelny podpis)
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