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Załącznik nr 9 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO/ PRZEDŁUŻONEGO* 
WSPARCIA POMOSTOWEGO 

 

„Nowe kwalifikacje, nowe działalności”  
nr RPSL.07.04.02-24-0BC4/20 

realizowanym w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy 
dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy 

(działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement – konkurs 

 

 

Numer referencyjny wniosku:  

Nazwa Wnioskodawcy:  

DECYZJA TAK NIE 
Nie 
dot. 

Złożono z 
poprzednim 
wnioskiem 

I. Kompletność wniosku     

Wszystkie wymagane punkty we wniosku są wypełnione     

Wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę     

II. Kompletność załączników     

1.  harmonogram rzeczowo-finansowy;     

2.  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym 
roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych 
wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub 
oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis. 

    

3.  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis 

    

4. Zbiór wymaganych oświadczeń: 

− oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, 

− oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z innymi 
należnościami wymaganymi odrębnymi ustawami, 

− oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków 
publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, 
oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków 
związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności 
gospodarczej, 

− oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko 
obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw 
publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

− oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych 
i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania 
sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego 
niespłaconych zobowiązań, 

− oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych 
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źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych 
ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 

− oświadczenie o pouczeniu o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

III. Kwalifikowalność     

1. Uczestnik projektu kwalifikuje się     

1.1. Uczestnik projektu zarejestrował działalność gospodarczą w trakcie 
trwania projektu Beneficjenta i otrzymał wsparcie finansowe w 
postaci dotacji w ramach projektu 

    

1.2. Siedziba/główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest 
zgodna z zasięgiem terytorialnym/ lokalizacją projektu Beneficjenta 
(województwo ślaskie) 

    

2. Wnioskowana wysokość wsparcia pomostowego nie przekracza 
sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia  

    

Wyniki pierwszej oceny formalnej 

Czy wniosek spełnia wymogi formalne i może zostać przekazany do oceny 
merytorycznej 

    

Braki formalne, które należy uzupełnić (jeśli dotyczy): 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko Oceniającego: ............................................... 
 
Data i podpis: ............................................................................. 
Wyniki drugiej oceny formalnej (wypełnia się wyłącznie w przypadku 
skierowania wniosku do uzupełnienia po pierwszej ocenie formalnej) 

    

Czy uzupełnione zostały wykazane braki formalne     

Czy wniosek może zostać skierowany na ocenę merytoryczną     

 
Imię i nazwisko Oceniającego: ..................................................................................... 
 
Data i podpis: ............................................................... 


