Załącznik nr 2 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego

KARTA OCENY WNIOSKU O POŻYCZKĘ
(ocena formalna)

DANE KANDYDATA:
OCENIAJACY:

Deklaracja bezstronności
Oświadczam, że:


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 wnioskodawcą;



Nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

…………………………………………….
(Data i podpis oceniającego)
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Czy wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20. Wytycznych
dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych
znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.)?
Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub
orzeczenia sądu krajowego lub unijnego?
Czy wnioskodawca podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na
podstawie przepisów prawa?
Czy wnioskodawca jest wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis)?
Czy wnioskodawca był zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadził działalność na podstawie
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
o pożyczkę?
Czy wnioskodawca w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach
podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość
brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000
euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze
drogowego transportu towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia
pomocy?
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Czy formularz wniosku o pożyczkę wypełniony został na obowiązującym druku i jest kompletny
(wszystkie pola są wypełnione)?
Czy formularz wniosku o pożyczkę zawiera wszystkie wymagane załączniki?
Czy formularz wniosku o pożyczkę oraz załączniki są opatrzone datą i podpisane przez
Kandydata a kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem?
Czy wnioskodawca jest osobą fizyczna nieposiadającą zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej 1
Czy wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie i zarejestrować działalność gospodarczą
na terenie województwa świętokrzyskiego?
Czy wnioskodawca należy do grupy osób wskazanej w projekcie jako wyłączna grupa
odbiorców wsparcia?
Czy wnioskodawca zapoznał się z Regulaminem Funduszu Pożyczkowego i akceptuje jego
warunki?

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU
Czy wniosek spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne może zostać przekazany do
oceny merytorycznej (ocena biznes planu)?

.

W części A – spełnienie kryteriów oznacza zaznaczenie odpowiedzi TAK; W części B – spełnienie
kryteriów oznacza zaznaczenie odpowiedzi NIE
Sporządzone przez:
Podpis:

Data sporządzenia:
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Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin). Wiek uczestników ustala się na podstawie daty
urodzenia w dniu złożenia wniosku o pożyczkę. Osoba fizyczna nieposiadająca zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej 1 zamierzająca rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym
Rejestrze Sądowym, lub prowadząca działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
o pożyczkę.
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