
 

Karta oceny formalnej fiszki skalowanej innowacji „Opieka domowa na 
terenach wiejskich” 

 

Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie z procedury oceny formalnej fiszki skalowanej innowacji 
złożonej przez ………………………………………(nazwa Grantobiorcy)  z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe, 
polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Data, imię I nazwisko oraz  podpis oceniającego 

 

……………………………………………………………. 

 

Numer fiszki  
Nazwa Grantobiorcy 

 
 

Ocena formalna  
(ocena tak, nie) Jeśli w którymkolwiek z punktów wskazano odpowiedź nie wniosek należy odrzucić) 

 
1. Złożenie fiszki skalowanej innowacji w terminie naboru/rundy rekrutacji  
2. Złożenie fiszki skalowanej innowacji na właściwym formularzu  
3. Złożenie fiszki skalowanej innowacji przez podmiot uprawniony  
4. Złożenie fiszki skalowanej innowacji dotyczącej właściwej grupy odbiorców 

innowacji 
 

5. Działania przewidziane w fiszce skalowanej innowacji będą realizowane na 
terenie wiejskim 

 

6. Czas trwania grantu od 8 do 12 miesięcy  
7. Fiszka dotyczy skalowania innowacji „Opieka domowa na terenach 

wiejskich” 
 

8. Fiszka zawiera pozytywnie odznaczone oświadczenie, że Grantobiorca 
będzie wykorzystywał innowację w swojej działalności na rzecz odbiorców. 

 

9. Fiszka zawiera pozytywnie odznaczone oświadczenie, że Grantobiorca nie 
podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym 

 



wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych 

10. Fiszka zawiera pozytywnie odznaczone oświadczenie, że Grantobiorca nie 
jest powiązany osobowo i kapitałowo z Grantodawcą i partnerami w 
projekcie pn. skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach 
wiejskich 

 

11. Fiszka zawiera pozytywnie odznaczone oświadczenie o braku podwójnego 
finansowania usług zdrowotnych i/lub społecznych przy wdrażaniu 
innowacji. 

 

12. Fiszka zawiera pozytywnie odznaczone oświadczenie Grantobiorcy o 
obowiązku korzystania ze wsparcia Grantodawcy przy opracowywaniu, 
wdrażaniu i monitorowaniu planu wdrażania innowacji zgodnie z opisem 
tego wsparcia zamieszczonym na stronie www.opieka.owop.org.pl 

 

Wynik oceny formalnej 
�  Fiszka skierowana do oceny merytorycznej 
�  Fiszka odrzucona 
Data i podpis osoby dokonującej oceny formalnej  
 
 

 


