
za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obro-
towy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni 
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Załącznik nr 15 do Regulaminu  
 
 KARTA OCENY FORMALNEJ  

WNIOSKU O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO  
NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH  

BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ,  
POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE  

WRAZ Z BIZNESPLANEM  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe  projekt: „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy z Instytucją Zarządzającą o dofinansowanie projektu: RPWP.07.03.02-30-0002/15    1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU  

Nr wniosku:  ……………………………   Data wpływu wniosku:  …………………………… 
 Nazwa i adres przedsiębiorstwa społecznego (tworzonego lub istniejącego): …………………………………………………………………… 
 Imiona i nazwiska/nazwa Wnioskodawców:  …………………………………………………………………………………………………… 
(w przypadku tworzonego przedsiębiorstwa społecznego)    2. KRYTERIA FORMALNE 

Kryteria oceny TAK NIE Nie dotyczy 
1.Kwalifikowalność    
Wniosek został złożony przez osobę/podmiot kwalifikujący się do wsparcia finansowego    
Wnioskowana wysokość wsparcia nie przekracza dla bezzwrotnego wsparcia finanso-wego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębior-stwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem prze-kształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 120 000,00 złotych, a dla wsparcia pomostowego 1 750,00 PLN na osobę  

   



za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obro-
towy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni 
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Siedziba lub wyodrębniona jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego (pla-nowana – w przypadku zakładanego przedsiębiorstwa społecznego – lub istniejąca –  w przypadku przedsiębiorstwa społecznego lub podmiotu ekonomii społecznej prze-kształcanego w przedsiębiorstwo społeczne) mieści się na terenie Subregionu koniń-skiego województwa wielkopolskiego  

   

2. Kompletność wniosku    
Wniosek wypełniony komputerowo lub maszynowo (nie odręcznie) w języku polskim    
Do wniosku załączono wersję cyfrową wniosku i załączników (np. na płycie CD); Bizne-splan i harmonogram rzeczowo – finansowy są w formacie office lub równoważnym     

Wszystkie wymagane rubryki wniosku są wypełnione, a strony ponumerowane    
Oryginał wniosku wraz z załącznikami jest spięty w jedną całość oraz podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na każdej stronie.    
 
 

Kryteria oceny TAK NIE Nie 
dotyczy 

3. Kompletność załączników    
Wersja papierowa wniosku zawiera wszystkie wymagane załączniki, o których mowa  w Regulaminie udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w pod-miotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów  w przedsiębiorstwo społeczne 

   

 
W PRZYPADKU NOWO TWORZONEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 

Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestni-ków/czek, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy w ramach innych projektów (zgodnie z Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów  w przedsiębiorstwo społeczne) 
- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 

   



za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obro-
towy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni 
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Biznesplan zgodny z obowiązującym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regula-minu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębior-stwo społeczne 
 

- jest podpisany przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę oraz parafowany na każdej stronie, - ma ponumerowane strony, - ma wypełnione wszystkie wymagane pola, 
- nie zawiera błędów (np. błędne obliczenia matematyczne) 

   

Harmonogram rzeczowo – finansowy bezzwrotnego wsparcia finansowego na utwo-rzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecz-nych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów  w przedsiębiorstwo społeczne 
- j.w. 

   

Opinia doradcy indywidualnego, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5  do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w pod-miotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów  w przedsiębiorstwo społeczne 

   

Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w roz-dziale 3 pkt 20 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zgod-nie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warun-kiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 

   

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT, zgodnie ze wzorem zawar-tym w Załączniku nr 8 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 

   

Oświadczenie osoby fizycznej, mającej założyć przedsiębiorstwo społeczne, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 27 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wspar-cia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przed-siębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 

   



za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obro-
towy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni 
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W PRZYPADKU NOWO TWORZONEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE 

Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestni-ków/czek (przedstawicieli/ek osób prawnych), którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy w ramach innych projektów (zgodnie z Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warun-kiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne) 
- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 

   

Biznesplan zgodny z obowiązującym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regula-minu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębior-stwo społeczne  - jest podpisany przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę oraz parafowany na każdej stronie, - ma ponumerowane strony, - ma wypełnione wszystkie wymagane pola, 
- nie zawiera błędów (np. błędne obliczenia matematyczne) 

   

Harmonogram rzeczowo – finansowy bezzwrotnego wsparcia finansowego na utwo-rzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecz-nych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów  w przedsiębiorstwo społeczne 
- j.w. 

   

Opinia doradcy indywidualnego, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5  do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w pod-miotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów  w przedsiębiorstwo społeczne 

   

Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w roz-dziale 3 pkt 20 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zgod-nie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warun-kiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 

   



za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obro-
towy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni 
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Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT, zgodnie ze wzorem zawar-tym w Załączniku nr 8 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 

   

Oświadczenie osoby prawnej, mającej założyć przedsiębiorstwo społeczne, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 28 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wspar-cia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przed-siębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 

   

 
W PRZYPADKU ISTNIEJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO 

Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestni-ków/czek (przedstawicieli/ek osób prawnych), którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy w ramach innych projektów (zgodnie z Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warun-kiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne) 
- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 

   

Biznesplan zgodny z obowiązującym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regula-minu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębior-stwo społeczne  - jest podpisany przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę oraz parafowany na każdej stronie, - ma ponumerowane strony, - ma wypełnione wszystkie wymagane pola, 
- nie zawiera błędów (np. błędne obliczenia matematyczne) 

   

Harmonogram rzeczowo – finansowy bezzwrotnego wsparcia finansowego na utwo-rzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecz-nych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 
- j.w. 

   



za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obro-
towy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni 
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Opinia doradcy indywidualnego, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5  do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w pod-miotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów  w przedsiębiorstwo społeczne 

   

Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w roz-dziale 3 pkt 20 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zgod-nie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warun-kiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 

   

Wypełniony przez przedsiębiorstwo społeczne, które utworzy nowe miejsce pracy, for-mularz informacji, przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie  z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. Dz.U nr 53  z 2010r. poz.311 ze zmianami), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Regu-laminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębior-stwo społeczne 

   

Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, które utworzy nowe miejsce pracy,  o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do Regulaminu udzielania bezzwrotne-go wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istnieją-cych przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne albo 

   

Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, które utworzy nowe miejsce pracy,  o nieotrzymaniu pomocy de minimis, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w pod-miotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów  w przedsiębiorstwo społeczne albo 

   

Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, które utworzy nowe miejsce pracy,  o wysokości otrzymanej pomocy de minimis, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów  w przedsiębiorstwo społeczne 

   

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT, zgodnie ze wzorem zawar-tym w Załączniku nr 8 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 

   



za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obro-
towy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni 
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W PRZYPADKU PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEKSZTAŁCANEGO W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE 

Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestni-ków/czek (przedstawicieli/ek osób prawnych), którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy w ramach innych projektów (zgodnie z Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warun-kiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne) 
- kopia jest potwierdzona za zgodność z oryginałem 

   

Biznesplan zgodny z obowiązującym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regula-minu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębior-stwo społeczne - jest podpisany przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę oraz parafowany na każdej stronie, - ma ponumerowane strony, - ma wypełnione wszystkie wymagane pola, 
- nie zawiera błędów (np. błędne obliczenia matematyczne) 

   

Harmonogram rzeczowo – finansowy bezzwrotnego wsparcia finansowego na utwo-rzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecz-nych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów  w przedsiębiorstwo społeczne 
- j.w. 

   

Opinia doradcy indywidualnego, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5  do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w pod-miotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów  w przedsiębiorstwo społeczne 

   

Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w roz-dziale 3 pkt 20 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zgod-nie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warun-kiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 

   



za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obro-
towy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni 
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Wypełniony przez przedsiębiorstwo społeczne, które utworzy nowe miejsce pracy, for-mularz informacji, przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie  z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. Dz.U nr 53  z 2010r. poz.311 ze zmianami), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Regu-laminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębior-stwo społeczne 

   

Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, które utworzy nowe miejsce pracy,  o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do Regulaminu udzielania bezzwrotne-go wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istnieją-cych przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne albo 

   

Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, które utworzy nowe miejsce pracy,  o nieotrzymaniu pomocy de minimis, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w pod-miotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów  w przedsiębiorstwo społeczne albo 

   

Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, które utworzy nowe miejsce pracy,  o wysokości otrzymanej pomocy de minimis, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów  w przedsiębiorstwo społeczne albo 

   

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT, zgodnie ze wzorem zawar-tym w Załączniku nr 8 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 

   

Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 29 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecz-nej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 

   

        



za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obro-
towy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni 
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WYNIKI OCENY FORMALNEJ 
1. Czy wniosek spełnia wymogi formalnej i może być przekazany do oceny merytorycznej? TAK/NIE1 
2. Braki formalne, które należy uzupełnić (jeśli dotyczy): 

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wyniki drugiej oceny formalnej (wypełnia się wyłącznie w przypadku skierowania wniosku do uzupełnienia 
po pierwszej ocenie formalnej) 
a) Czy uzupełnione zostały wykazane braki formalne? …………………………. 
b) Czy wniosek może zostać skierowany do oceny merytorycznej? …………………………… 

Ostateczna decyzja oceniającego: Rekomendacja pozytywna / negatywna2 
 
Imię i nazwisko osoby sprawdzającej Data Podpis 

   
  

                                                           1 Niepotrzebne skreślić 2 Niepotrzebne skreślić 


