
             
 

 

 
Projekt „Młodość moją szansą!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw z siedzibą przy 
ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Lubelskiej 36B,21-100 Lubartów, na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0082/19-00 
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 
 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
 

 
KARTA OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANU 

 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy  
 

Numer wniosku o przyznanie  środków 
finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

 

Data złożenia wniosku 
 

 

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 uczestników projektu, Regulaminem 

przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Młodość 

moją szansą!” oraz z Zasadami udzielania bezzwrotnego wsparcia dla osób 

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 

1.2 POWER Oś 1 Osoby młode na rynku pracy, w województwie podkarpackim. 

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 niniejszą oceną.  

 

 

……………………………….                                     …………………………………………….. 
(Miejscowość, data)     (Czytelny podpis Oceniającego) 



             
 

 

 
SPEŁNIENIE WYMOGÓW FORMALNYCH 

 

Lp. KRYTERIA TAK NIE  NIE 
DOTYCZY 

UWAGI  

I. KRYTERIA OGÓLNE 

1. Biznesplan został złożony w wyznaczonym terminie     

2. Określona w biznesplanie działalność jest zgodna z 
przedstawioną w dokumentach rekrutacyjnych 

    

3. Kwota wnioskowanego wsparcia mieści się w limitach 
określonych w Regulaminie przyznawania środków 
finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

    

4. Okres finansowania zawiera się w okresie realizacji 
projektu 

    

II. KOMPLETNOŚĆ BIZNESPLANU 

1. Biznesplan jest wypełniony elektronicznie, w języku 
polskim 

    

2. Biznesplan jest przedłożony w dwóch egzemplarzach w 
wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał i kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem) 

    

3. Wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu są 
wypełnione 

    

4. Oryginał biznesplanu jest podpisany przez właściwą 
osobę i parafowany na każdej stronie 

    

5. Biznesplan jest trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami)     

6. Biznesplan ma ponumerowane strony     

7. Biznesplan nie zawiera kardynalnych błędów (błędne 
podstawowe obliczenia matematyczne) 

    

8. Uczestnik projektu podpisał wszystkie wymagane 
oświadczenia     

III. KOMPLETNOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego zawiera wszystkie wymagane załączniki: 

a) Dwa oryginały lub oryginał i kopia biznesplanu na okres 
2 lat działalności przedsiębiorstwa,     

 

b) Harmonogram rzeczowo-finansowy: 
- dokument jest złożony w 2 egzemplarzach; 
- dwa oryginały lub oryginał i kopia jest potwierdzona za 
zgodność z oryginałem;    

 

c)  Potwierdzenie udziału w usługach szkoleniowo–
doradczych: 
- dokument jest złożony w 2 egzemplarzach; 
- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem;    

 

d) Kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta 
Pomocy: 
- dokument jest złożony w 2 egzemplarzach; 
- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem; 

    

 
 
 
 
 



             
 

 

 
WYNIK OCENY FORMALNEJ  

 

W związku ze: 

 

 spełnieniem  nie spełnieniem 

 

 

 rekomenduję biznesplan do oceny merytorycznej 

 nie rekomenduję biznesplanu do oceny merytorycznej 

 biznesplan skierowany regulaminowo do pierwszej poprawy formalnej dnia ………………………… 

 biznesplan odrzucony o dokonaniu przysługującej poprawy formalnej  

 biznesplan rekomendowany do oceny merytorycznej po dokonaniu przysługującej poprawy 

formalnej     

 
 
 
 
 
Rzeszów, dnia _____________ _______________________  

Podpis osoby oceniającej 


