
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta oceny formalnej pomysłu na innowację w ramach projektu „WIOSENNY 

INKUBATOR INNOWACJI” nr POWR.04.01.00-00-I084/15 realizowanego przez 

Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w 

ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Kryteria formalne (dostępu) 

Kryterium Opis Ocena Tak/nie 

Przynależność do 
grupy docelowej 

W projekcie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, grupy nieformalne, 
podmioty prywatne, podmioty posiadające osobowość prawną 
oraz podmioty i jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, z terenu całej Polski. Tak/nie 

Innowacyjność 
pomysłu 

Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca odniósł się do kwestii 
innowacyjności pomysłu oraz wskazał w jaki sposób proponowane 
rozwiązanie wyróżnia się na tle innych istniejących rozwiązań. Tak/nie 

Adekwatność 
pomysłu do 
istniejących 
problemów 
społecznych w 
obszarze 
integracji 
zawodowej osób 
oddalonych od 
rynku pracy 

Weryfikowane będzie, czy proponowane rozwiązanie jest 
zaadresowane do właściwej grupy odbiorców. (osób oddalonych 
od rynku pracy) i czy wpisuje się w obszar tematyczny projektu: 
Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy.  Tak/nie 

Brak wykluczenia 
z możliwości 
uzyskania 
wsparcia/ 
Wiarygodność 

Weryfikowane na podstawie oświadczenia o braku wykluczenia z 
możliwości uzyskania wsparcia zawartego w formularzu zgłoszenia. Tak/nie 

 
 
Uzasadnienie oceny: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
W przypadku zaznaczenia w przynajmniej jednym z kryteriów odpowiedzi „nie” wniosek zostaje 
oceniony negatywnie i nie podlega dalszej ocenie merytorycznej.  
 
Niniejszym oświadczam, że: 

- zapoznałem/zapoznałam się z procedurami dotyczącymi projektu grantowego „WIOSENNY 
INKUBATOR INNOWACJI”, 

- w przypadku stwierdzenia przeze mnie zależności pozostawania w związku małżeńskim albo 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i/lub związania z tytułu przysposobienia, 
opieki, kurateli z którymkolwiek z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, ich 
zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie 
dofinansowania, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Stowarzyszenie WIOSNA i wycofania się z oceny projektu; 

- zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą w ciągu ostatnich trzech lat poczynając od daty 
rozpoczęcia posiedzenia Komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z 
żadnym z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ani nie byłem/łam członkiem władz 
żadnej z osób prawnych ubiegających się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej 



 

 
 

 

zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Stowarzyszenie 
WIOSNA i wycofania się z oceny projektu; 

- zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z żadnym z podmiotów ubiegających 
się o dofinansowanie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej 
zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Stowarzyszenie 
WIOSNA, 

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i 
sprawiedliwy; 

- wyrażam zgodę na zachowanie w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów 
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie 
lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów 
niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie 
zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z 
ocenianym projektem. 

 

 

 (miejscowość), dnia .......-..........- 2016   r. 
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        (podpis) 

 


