
 

 
 

Załącznik nr 3 do Regulamin Projektu pn.:  

„Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” 

 
 

 
 

Raport z oceny formalnej wniosku  
nr: [[NUMER]] 

[[NAZWA]] 

  



 
 

 

Wniosek został poddany ocenie przez dwóch niezależnych pracowników Białostockiego Parku 

Naukowo-Technologicznego.  Oceniający musieli odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. Czy Pomysłodawca oświadczył, że zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz zaakceptował 

jego postanowienia? 

2. Czy formularz zgłoszeniowy jest kompletny tj. wypełnione zostały wszystkie wymagane pola w 

formularzu zgłoszeniowym? 

3. Czy zgłoszony pomysł biznesowy nie jest przedmiotem jakiejkolwiek prowadzonej bądź 

zakończonej przez Pomysłodawcę działalności gospodarczej (ocena na podstawie 

oświadczenia Pomysłodawcy składanego wraz z wnioskiem inkubacyjnym)? 

4. Czy pomysł biznesowy nie dotyczy działalności gospodarczej wyłączonej z możliwości 

przyznania pomocy de minimis na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. oraz listy działalności wykluczonych z możliwości wsparcia w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020? 

5. Czy opisany pomysł biznesowy nie jest obecnie oceniany przez inną Platformę startową, niż ta, 

do której przesłano zgłoszenie (ocena na podstawie oświadczenia Pomysłodawcy 

zaznaczonego we wniosku inkubacyjnym)? 

Ocena poszczególnych kryteriów formalnych weryfikowana jest wartościami: TAK lub NIE.   



 
 

Wynik: [[Wynik (pozytywny/negatywny)]] 

 

Uzasadnienie: [[UZASADNIENIE]] 
 

 
 

1. Czy Pomysłodawca oświadczył, że zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz zaakceptował 

jego postanowienia?  

Odpowiedź: [[TAK/NIE]] 

2. Czy formularz zgłoszeniowy jest kompletny tj. wypełnione zostały wszystkie wymagane 

pola w formularzu zgłoszeniowym? 

Odpowiedź: [[TAK/NIE]] 

3. Czy zgłoszony pomysł biznesowy nie jest przedmiotem jakiejkolwiek prowadzonej bądź 

zakończonej przez Pomysłodawcę działalności gospodarczej (ocena na podstawie 

oświadczenia Pomysłodawcy składanego wraz z wnioskiem inkubacyjnym)? 

Odpowiedź: [[TAK/NIE]] 

4. Czy pomysł biznesowy nie dotyczy działalności gospodarczej wyłączonej z możliwości 

przyznania pomocy de minimis na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. oraz listy działalności wykluczonych z możliwości wsparcia w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020? 

Odpowiedź: [[TAK/NIE]] 

5. Czy opisany pomysł biznesowy nie jest obecnie oceniany przez inną Platformę startową, 

niż ta, do której przesłano zgłoszenie (ocena na podstawie oświadczenia Pomysłodawcy 

zaznaczonego we wniosku inkubacyjnym)? 

Odpowiedź: [[TAK/NIE]] 

 

 

Data i czytelny podpis oceniającego: …………………………………………………………………………………. 

 

Data i czytelny podpis oceniającego: …………………………………………………………………………………. 

 

 


