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Załącznik 4  KARTA OCENY FORMALNEJ PROJEKKTU                                                      

 Wniosek Nr …….. 
 

 

Wymogi formalne tak nie Uwagi 

1. Wniosek jest odpowiedzią na 
Konkurs. 

   

2. Wnioskodawca spełnia kryteria 
podmiotowe kwalifikacji określone 
w części X Regulaminu Konkursu. 

   

3. Czas trwania projektu nie 
przekracza okresu od 30 
września do 15 grudnia 2020 r. 

   

4. Wartość dotacji wynosi nie 
mniej niż 200 000 zl brutto i nie 
więcej niż 400 00 zł brutto. Wkład 
własny wynosi nie mniej niż 10 %. 

  
 

5. Wniosek jest sporządzony na 
wzorze formularza stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Regulaminu 
Konkursu. 

   

6. Wniosek jest przygotowany                 
w języku polskim. 

   

7. Wniosek jest zszyty w sposób 
uniemożliwiający jego 
dekompletację. 

   

8. Wniosek został dostarczony            
w wersji papierowej i w 
identycznej postaci elektronicznej 
na płycie CD/DVD/ 
elektronicznym. 

   

9. Wniosek jest podpisany przez 
osobę upoważnioną do składania 
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oświadczenia woli w imieniu 
wnioskodawcy. 

 

 
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 

   
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że składając tę deklarację, potwierdzam, że zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi procedury konkursowej i będę ich 

przestrzegać. Ponadto deklaruję, że swoje obowiązki będę wykonywać uczciwie i rzetelnie.  

Nie ma zależności pomiędzy mną a wnioskodawcą lub współpracującymi z nim osobami, które mogą zaważyć w sposób nieuzasadniony pozytywnie lub negatywnie na 

wyniku mojej oceny/opinii. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne fakty ani okoliczności, w przeszłości lub obecnie, bądź takie, które mogą 

zaistnieć w najbliższej przyszłości, kwestionujące moją niezależność w oczach którejkolwiek ze stron; jeżeli okaże się podczas procesu oceny, że taki związek istnieje lub 

powstał, niezwłocznie zaprzestanę udziału w procesie oceny. 

Zobowiązuję się do zachowania poufności wszystkich informacji lub dokumentów („poufnych informacji”) ujawnionych wobec mnie lub uzyskanych przeze mnie bądź 

przygotowanych przeze mnie w toku czy w wyniku oceny. Zobowiązuję się także do wykorzystywania ich wyłącznie do celów oceny i nie ujawniania stronom trzecim. 

Ponadto, zgadzam się, że nie będę przechowywać kopii pisemnych lub elektronicznych informacji lub pierwowzorów, które zostaną mi dostarczone. 

                                                                                         

 
                                                                                                                                       Data…………………      Podpis……………………..………………… 


