
 
 

 
 

Załącznik nr 8 do Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” 

Wzór protestu ws. negatywnej oceny wniosku o grant 
w ramach projektu grantowego 

„WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” 
realizowanym przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, 
Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, 

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu 
Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0001/20 

A. OPIS WNIOSKODAWCY 

Podaj swoją nazwę i adres siedziby (dane tożsame ze wskazanymi we wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego w 
projekcie grantowym). 

A.1 Dane wnioskodawcy 

1. Nazwa wnioskodawcy   

A.2 Adres siedziby  

1. Powiat  2. Gmina  

3. Miejscowość  4. Kod pocztowy  

5. Ulica  

6. Nr budynku 7. Nr lokalu 

A.3 Numer wniosku o przyznanie pomocy w formie grantu, którego dotyczy protest 

 

 

B. Uzasadnienie złożonego protestu 

B.1 Zarzuty o charakterze merytorycznym 

W polu B.1 wskaż dlaczego nie zgadzasz się z przeprowadzoną oceną poszczególnych kryteriów wyboru wniosków o grant 
w projekcie grantowym. 

Pod nazwą kryterium wskaż dlaczego nie zgadzasz się z przeprowadzoną oceną. 

 
1. Kwalifikowalność przedsiębiorcy, weryfikacja podmiotowa (jeśli dotyczy) 

 

Uzasadnienie: 

2. Weryfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorcy w związku z COVID-19, kwalifikacja wsparcia (jeśli dotyczy) 

Uzasadnienie: 

3. Niepodleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie/wsparcie ze środków UE na podstawie 
odrębnych przepisów (jeśli dotyczy) 

Uzasadnienie: 

4. Kwalifikowalność wsparcia (jeśli dotyczy) 

Uzasadnienie: 



 
 

 
 

5. Pomoc publiczna i warunki kumulacji pomocy (jeśli dotyczy) 

Uzasadnienie: 

6. Poprawność wyliczenia wysokości wnioskowanego wsparcia (jeśli dotyczy) 

Uzasadnienie: 

7. Pozostałe wymogi niezbędne do uzyskania wsparcia 

Uzasadnienie: 

B.2 Ewentualne zarzuty o charakterze proceduralnym (wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe) 

W polu B.2 wskaż ewentualne zarzuty o charakterze proceduralnym dotyczące przeprowadzonej oceny. 

Wskaż dlaczego – Twoim zdaniem – podczas oceny Twojego wniosku o grant w projekcie grantowym naruszono zapisy 
Regulaminu udzielania grantów. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentacji Grantobiorcy 

 

 


