
 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA”  
KARTA OCENY FORMALNEJ dokumentów zgłoszeniowych do projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA  
Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” 
 
Nr formularza: ...........................        Nazwa Przyjmującego na staż: ………………………………………………………………... 

Kryteria dostępu – w przypadku niespełniania któregokolwiek z kryteriów Przyjmujący na staż zostaje odrzucony 

Czy spełnia 
wymagania?1 

Nie 
dotyczy 

TAK NIE 

1. 

Przyjmujący na staż spełnia wymagania określone w Regulaminie projektu, tzn.: 
   

a) posiada jednostkę organizacyjną  (siedzibę/filię/delegaturę/oddział) na terenie Podkarpacia    

b) prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego w jednej ze strategicznych branż 
(tj. elektromaszynowej, w tym lotniczej, chemicznej, spożywczej, turystycznej, informatycznej)    

c) posiada status średniego lub dużego przedsiębiorstwa    

d) dysponuje potencjałem osobowym, merytorycznym i technologicznym umożliwiającym prowadzenie prac 
badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie ich rezultatów do produkcji przemysłowej 

   

2. 

Dokumenty zgłoszeniowe są kompletne, tj. złożone zostały wszystkie wymagane załączniki    

a) deklaracja uczestnictwa W Projekcie Przyjmującego na staż    

b) oświadczenia Przyjmującego na staż    

c) wykaz projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ciągu ostatnich 2 lat i/lub wykaz prowadzonych w 
wydzielonej w przedsiębiorstwie jednostce  b+r w ciągu ostatnich 2 lat prac b+r 

   

d) aktualny (sprzed maks. 3 miesięcy) wypis z KRS lub wydruk z CEIDG    

Pozostałe kryteria formalne – w przypadku niespełnienia któregoś z nich wzywa się Kandydata do uzupełnienia 
Czy spełnia 
wymagania?2 

Nie 
dotyczy 

TAK NIE 

1. Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone na odpowiednich wzorach udostępnionych przez Projektodawcę    

2. Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone w wyznaczonym terminie i na prawidłowy adres poczty elektronicznej    

3.  
Dokumenty zgłoszeniowe Przyjmującego na staż zostały właściwie opieczętowane, parafowane i podpisane przez 
osobę upoważnioną do reprezentacji 

   

DECYZJA WS. POPRAWNOŚCI FORMALNEJ UWAGI/UZASADNIENIE  
Formularz spełnia/nie spełnia kryteria dostępu i spełnia/nie spełnia kryteria 
formalne i zostaje przekazany do oceny merytorycznej/przekazany do 
uzupełnienia/odrzucony   

 

Data i podpis oceniającego  

Data uzupełnienia:  Zakres uzupełnienia zgodny/niezgodny 
z uwagami  

Ostateczna ocena formalna 
dokumentów  
pozytywna/negatywna 

Data i podpis oceniającego:  

 

                                                           

1 Zaznaczenie odpowiedzi NIE w którymkolwiek punkcie skutkuje odrzuceniem Kandydata z przyczyn formalnych. 
 


