
Załącznik nr III do Regulaminu konkursu na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich 
Inteligentnych Specjalizacji 

KARTA OCENY FORMALNEJ APLIKACJI WSTĘPNEJ / KOŃCOWEJ*

Aplikacja nr ...... 

złożona przez .........................................

Deklaracja bezstronności i poufności
Niniejszym oświadczam, że:

 nie pozostaję z podmiotami biorącymi udział w konkursie na wybór obszarów 
kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności,

 zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji 
i dokumentów ujawnionych mi lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako 
rezultat oceny aplikacji i zobowiązuję się, do wykorzystania tych informacji tylko dla 
celów niniejszej oceny oraz do nie ujawniania ich podmiotom trzecim.

Imię i nazwisko oceniającego ..............................................................

Zielona Góra, dnia ………………...                                                                 Podpis ………………………

*niepotrzebne skreślić

Aby aplikacja mogła być przekazana do oceny merytorycznej musi, zgodnie z Regulaminem 
konkursu na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, spełniać 
wszystkie kryteria formalne. Kryteria formalne oceniane są według skali SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

l.p. Kryterium SPEŁNIA NIE 
SPEŁNIA

Uzasadnienie 
(w przypadku oceny 

negatywnej)
1. Aplikacja została złożona w terminie 

wskazanym w Regulaminie konkursu 

na wybór obszarów kluczowych 

w ramach Lubuskich Inteligentnych 

Specjalizacji (§ 3, ust. 3, 4).

 

2. Aplikacja została wypełniona na 

obowiązującym wzorze stanowiacym 

Załącznik I do Regulaminu konkursu 

na wybór obszarów kluczowych 

 



w ramach Lubuskich Inteligentnych 

Specjalizacji.

3. Aplikacja, załączniki i wszystkie 

wymagane dokumenty są podpisane 

przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania partnertwa 

w konkursie na wybór obszarów 

kluczowych w ramach Lubuskich 

Inteligentnych Specjalizacji.

 

4. Do aplikacji zostały załączone 

wszystkie przewidziane 

w Regulaminie konkursu na wybór 

obszarów kluczowych w ramach 

Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji 

oświadczenia, załączniki i wymagane 

dokumenty, tj.:

 Zał. nr 1 - list intencyjny 

 Zał. nr 2 - fiszki projektowe 
(dot. głównie aplikacji końcowej)

 zobowiązanie do udostępniania 
danych i informacji na potrzeby 
monitoringu realizacji procesu 
rozwoju Lubuskich Inteligentnych 
Specjalizacji (dot. jedynie aplikacji 
końcowej)













Sprawdzono 
pod 
względem 
formalnym:

…………………………………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis osoby oceniającej aplikację

Kartę 
zatwierdził: …………………………………………………………………………………………………………

Data i podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej 


		2021-04-01T12:02:39+0000
	Joanna Malon




