Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Załącznik nr 5
KARTA OCENY FORMALNEJ – I KONKURS

A. Podstawowe informacje
Nazwa Wnioskodawcy:
Tytuł projektu:
Numer wniosku:
B. Weryfikacja formalna wniosku
Tak/Nie
1. Wniosek został złożony w trybie i terminie podanym w ogłoszeniu
o Konkursie.
2. Do wniosku zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki.
3. Czy wniosek ma uzupełnione wszystkie wymagane pola zgodnie
z instrukcją? (czy wniosek jest kompletny?)
4. Oświadczenie o złożeniu wniosku zostało dostarczone w terminie
i formie określonej w Regulaminie.
5. Oświadczenie o złożeniu wniosku, o którym mowa w Regulaminie
zostało podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do
reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji
(tj. podpisany przez osobę/osoby wskazane do reprezentacji
w dokumencie rejestrowym lub upoważnionego pełnomocnika
w załączonym do wniosku pełnomocnictwie lub potwierdzonej za
zgodność z oryginałem jego kopii)?
6. Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki formalne uczestnictwa
w Konkursie, określone w Regulaminie w tym dotyczące:
a) typu wnioskodawcy
b) rodzaju prowadzonej działalności;
c) okresu realizacji projektu.
7. Sektor działalności gospodarczej wskazany we wniosku jest
zgodny z przedmiotem projektu i KRS .
8. Dział gospodarki (wg NACE Rev. 2/PKD) wskazany we wniosku
jest zgodny z przedmiotem projektu, KRS oraz z danymi
wpisanymi w formularzu informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis.
9. Dziedzina nauki i techniki
z przedmiotem projektu?

według

OECD

jest

zgodna

10. Opis projektu zawiera wszystkie wymagane punkty.
11. Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie
z właściwą instrukcją.
12. Wnioskowana wartość finansowania zawarta we wniosku oraz
wartości poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych są
zgodne z Regulaminem konkursu.

Uwagi

Jeżeli w polu powyżej zaznaczono odpowiedź NIE, wniosek nie spełnia wymogów formalnych
i podlega poprawie lub odrzuceniu.
C. Wynik oceny formalnej

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną
skierowany do oceny merytorycznej I stopnia.

i

Tak/Nie

Uwagi

Tak/Nie

Uwagi

zostaje

Wniosek nie spełnia wszystkich wymogów formalnych i zostaje
skierowany do uzupełnienia.
Wniosek nie spełnia wszystkich wymogów formalnych i należy go
odrzucić*.
Imię i nazwisko I osoby oceniającej:
Data:

Podpis:

Imię i nazwisko II osoby oceniającej:

Data:

Podpis:
D. Ocena po uzupełnieniu

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostaje
skierowany do oceny merytorycznej I stopnia.
Wniosek nie spełnia wszystkich wymogów formalnych i należy
go odrzucić*.
Imię i nazwisko I osoby oceniającej:

Data:

Podpis:

Imię i nazwisko II osoby oceniającej:

Data:

Podpis:

Dotyczy sytuacji, w których wniosek zawiera uchybienie/a o zasadniczym charakterze tj. uchybienie/a,
które nie podlega możliwości poprawy w świetle obowiązującego prawa, dokumentów konkursowych
np. wskazanie we wniosku o finansowanie realizacji projektu typu Wnioskodawcy nieuprawnionego do
ubiegania się o wsparcie w ramach Przedsięwzięcia, bądź też sytuacji, gdy mimo wezwania do
poprawy/uzupełnień niemających zasadniczego charakteru, nie dokonano uzupełnień lub poprawy
wniosku bądź nie dokonano ich w zakresie i zgodnie z wezwaniem Centrum.
*

