KARTA OCENY FORMALNEJ

KOMPONENT II MOBILNOŚĆ W SZKOLNICTWIE W YŻSZYM
PROGRAM EDUKACJA
I. IDENTYFIKACJA PROJEKTU
Numer wniosku:
Nazwa Wnioskodawcy:
Termin realizacji projektu

II.

OCENA FORMALNA

1. Warunki oceny formalnej wniosku
Wnioskodawca/Partner nie został wykluczony z możliwości otrzymania
dofinansowania na podstawie art. 207 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o
finansach publicznych.

Tak
Nie

Wobec Wnioskodawcy/Partnera nie zachodzą przesłanki określone w:
1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

Tak
Nie

2) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Wnioskodawca, nie ma wszczętego postępowania układowego lub likwidacyjnego,
jego upadłość albo utrata osobowości prawnej nie zostały ogłoszone, nie zawiesił
działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych
kwestii, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w ustawodawstwie krajowym.

Tak
Nie

Osoby działające w imieniu Wnioskodawcy nie zostały skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo związane z ich działalnością zawodową, za naruszenie
etyki zawodowej lub ukarane za poważne wykroczenie zawodowe.

Tak
Nie

Na Wnioskodawcy (osobach wchodzących w skład jego organów) nie ciąży
prawomocny wyrok dotyczący oszustwa, korupcji lub innych niezgodnych z prawem
działań skutkujących powstaniem jakiejkolwiek szkody czy zagrożenia.

Tak
Nie

Wnioskodawca, w przypadku instytucji niepublicznych, posiada zdolność finansową i
operacyjną do zrealizowania proponowanego projektu
Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie w ramach
Komponentu II– posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
Partnerstwo spełnia wymagania określone w Zaproszeniu do składania wniosków-

Tak
Nie
Nie dotyczy
Tak
Nie
Tak
Nie

1

jeśli dotyczy

Nie dotyczy

Wniosek złożono w systemie on-line w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w
Zaproszeniu do składania wniosków.

Tak
Nie

Wniosek jest kompletny (poprawnie wypełniono wszystkie obowiązkowe pola)

Tak
Nie

Okres realizacji projektu zawiera się w ramach czasowych podanych w Zaproszeniu
do składania wniosków.

Tak
Nie

Całkowity wnioskowany budżet nie jest mniejszy niż 20 000 EUR oraz nie przekracza
200 000 EUR.

Tak
Nie

Część polska i angielska wniosku zawierają spójne treści.

Tak
Nie

Wszystkie wymagane dokumenty zostały dołączone do wniosku aplikacyjnego.

Tak
Nie

2. Załączniki do wniosku
Dołączono skan „Oświadczenia” podpisanego przez reprezentanta prawnego
wnioskodawcy lub osobę upoważnioną.

Tak
Nie

Dołączono skan aktualnego dokumentu rejestracyjnego lub innego dokumentu
zawierającego informację o reprezentacji prawnej Wnioskodawcy za wyjątkiem
dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych

Tak
Nie
Nie dotyczy

W przypadku podpisania „Oświadczenia” przez osobę inną niż prawny
przedstawiciel Wnioskodawcy, załączono skan upoważnienia dla tej osoby.

Tak
Nie
Nie dotyczy

Dołączono skan listu intencyjnego, podpisanego przez przedstawiciela prawnego,
od każdego partnera projektu.

Tak
Nie
Nie dotyczy

Dołączono skan Oświadczenia dot. pomocy de minimis.

Tak
Nie
Nie dotyczy

Dołaczono skan
niegospodarcze

Oświadczenia

o

wykorzystaniu

dofinansowania

na

cele

Tak
Nie
Nie
dotyczy

Uwagi
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Wniosek spełnia warunki formalne i zostaje skierowany do oceny merytorycznej
Wniosek otrzymał ocenę negatywną lub pozostał bez rozpatrzenia
Ocena formalna wstrzymana – wniosek skierowany do uzupełnienia
Uwagi:

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
Ja, niżej podpisany/-a, Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 271 i 272 Kodeksu karnego
oświadczam, że:
1) nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), powodujących
wyłączenie mnie z udziału w ocenie ww. wniosku oraz nie zachodzą żadne okoliczności mogące
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności względem podmiotu, który złożył
wniosek będący przedmiotem oceny, w szczególności, że:


nie jestem wnioskodawcą/partnerem, nie przygotowywałem wniosku ani w żaden sposób na
żadnym etapie nie byłem zaangażowany w przygotowanie projektu;



nie łączy mnie lub nie łączył związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do
drugiego stopnia oraz nie byłem lub jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
z wnioskodawcą/partnerem/partnerami, jego/ich zastępcą prawnym, członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy/partnera/partnerów;



w sprawie dotyczącej ww. wniosku nie jestem lub nie byłem przedstawicielem
wnioskodawcy/partnera/partnerów, ani nie łączy mnie lub nie łączył związek małżeński,
stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem
wnioskodawcy/partnera/partnerów oraz nie byłem lub jestem związany z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli z przedstawicielem wnioskodawcy/partnera/partnerów;



nie wszczęto wobec mnie dochodzenia służbowego, postępowania dyscyplinarnego lub karnego
dotyczącego ww. wniosku;



nie pozostaję z wnioskodawcą/partnerem/partnerami w stosunku nadrzędności służbowej;

2) zobowiązuję się do zachowania w poufności informacji i dokumentów ujawnionych mi lub
wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny
wniosku i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie
powinny być ujawnione stronom trzecim.
W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1, zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania o tym Operatora Programu
Data i podpis eksperta:
………………………………
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