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Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

Priorytet VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Preferencyjnych Pożyczek w ramach Projektu „Pożyczki na start” 
 

Projekt „Pożyczki na start” realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-02  

 
KARTA OCENY FORMALNEJ  

Wniosku o preferencyjną pożyczkę 

 

Pożyczkobiorca 

(Imię i nazwisko, adres) 

 
 

Numer Wniosku  

Data złożenia Wniosku  

 

SEKCJA A: Ocena kwalifikowalności 

L.P. 
Ocena kwalifikowalności: TAK NIE Uwagi 

1. 
Czy osoba przystępująca do Projektu to osoba fizyczna posiadająca 
zatrudnienie? 

   

2. 
Czy osoba przystępująca do Projektu to osoba fizyczna pozostająca bez 
zatrudnienia zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako 
bezrobotna? 

   

- 

w tym:  
długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze 
Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez  okres ponad 12 miesięcy  
w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu  
i przygotowania zawodowego dorosłych? 

   

3. 
Czy osoba przystępująca do Projektu to osoba fizyczna nieaktywna 
zawodowo? 

   

- 
w tym: 
ucząca się lub kształcąca się?    

4. Czy osoba przystępująca do Projektu to osoba do 25 roku życia?    

5. 
Czy osoba przystępująca do Projektu to osoba zamieszkująca teren 
województwa podkarpackiego? 

   

6. 
Czy osoba przystępująca do Projektu w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających dzień podpisania Karty Zgłoszenia nie posiadała 
zarejestrowanej działalności gospodarczej? 

   

 
 

Osoba spełnia/nie spełnia* wstępne kryteria Pożyczkob 

Uzasadnienie: 
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SEKCJA B: Ocena formalna 

 

L.P. Kryteria TAK NIE 
Nie 

dotyczy 

1 Czy wniosek wypełniony jest na aktualnie obowiązującym wzorze?    

2 Czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione?    

3 
Czy Wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na 
każdej stronie? 

   

4 Czy przedstawiono zabezpieczenie pożyczki?    

5 
Czy rodzaj zabezpieczeń jest zgony z wymogami Regulaminu udzielenia 
preferencyjnej pożyczki? 

   

6 
Czy wszystkie zaprezentowane wyliczenia są prawidłowe pod  
względem arytmetycznym? 

   

7 Czy kwota pożyczki nie przekracza  50.000,00 złotych?    

8 Kompletność załączników: 

a) Biznes Plan na okres 5 lat działalności przedsiębiorstwa.    

b) 

Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym 
Beneficjent Ostateczny przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go 
dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w 
różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, 
przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku 
podmiotu. prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - 
równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, oraz Oświadczenie o 
wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym 
Beneficjent Ostateczny przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go 
dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de  
minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. 

   

c) Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności.    

d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.    

e) 
Kserokopia dowodu osobistego (w przypadku dowodów osobistych, na 
których nie widnieje adres zameldowania dodatkowo potwierdzenie 
zameldowania na terenie województwa podkarpackiego). 

   

 

Sprawdzone przez: Zaakceptowane przez: 

Imię i nazwisko:……………………………………… Imię i nazwisko: …………………………………… 

Data: …………………………………………………. Data: ……………………………………………….. 

Podpis: ……………………………………..……….. Podpis:……………………………………………… 

 


