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Tytuł zadania Nr zadania 

Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie 
działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie 
szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających 
i prowadzących działalność gospodarczą 

 
WDG/01/2009 

OFERENCI Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w 
Gryfinie

 
KRYTERIA FORMALNE 

 
CZY DANE KRYTERIUM JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku  
 6 maja 2009 roku Tak (04.05.2009) 

2. Odpowiedni status prawny  
- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia 

Tak (cech rzemieślniczy) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak (statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie  
- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania  
- koszt realizacji zadania przez oferenta, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

5. Pozostałe dokumenty  

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, - zaświadczenie 
potwierdzające nadanie REGON, - aktualny wypis KRS - dokumenty 
potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób 
składających ofertę - sprawozdanie merytoryczne i finansowe z 
działalności stowarzyszenia za rok 2008 

Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie 
Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS" WDG/02/2009 

OFERENCI:                                                                     Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców   
w Gryfinie     

KRYTERIA FORMALNE CZY DANE KRYTERIUM JEST SPEŁNIONE PRZEZ OFERENTÓW? 

1. Terminowe złożenie wniosku 
6 maja 2009 roku Tak (04.05.2009) 

2. Odpowiedni status prawny 

- podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia 

Tak (cech rzemieślniczy) 

- załączenie dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 
statutowej w zakresie danego zadania 

Tak (statut) 

3. Wykazanie doświadczenia w danym zakresie 

- wykazanie doświadczenia w prowadzeniu przedmiotowej 
działalności obejmującej swym zasięgiem zlecane zadanie 

Tak 

4. Wykazanie kosztów realizacji zadania 

- koszt realizacji zadania przez oferenta, w tym udział środków 
własnych, na podstawie załączonego preliminarza i kosztorysu 

Tak 

5. Pozostałe dokumenty 

- zaświadczenie potwierdzające nadanie NIP, - zaświadczenie 
potwierdzające nadanie REGON, - aktualny wypis KRS - dokumenty 
potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób 
składających ofertę - sprawozdanie merytoryczne i finansowe z 
działalności stowarzyszenia za rok 2007 

Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
Tak 

OGÓLNA OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH SPEŁNIA KRYTERIA 

 
 
 
 
 


