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KARTA OCENY FORMALNEJ  

WNIOSKU ZŁOŻONEGO W KONKURSIE 

„LEGNICKI INKUBATOR ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” W 2016 r. 

 

 
 

KRYTERIA FORMALNE TAK NIE 

1. Czy wniosek został złożony w terminie?   

2. Czy wniosek został złożony przez uprawniony podmiot? 

a) dla młodych organizacji 

 siedziba znajduje się na obszarze jednego z 2 powiatów województwa 

dolnośląskiego objętego projektem, 

 rejestracja miała miejsce nie wcześniej niż  24 miesiące przed 

ogłoszeniem konkursu,  

 budżet roczny nie przekracza 25 tys. złotych – kryterium weryfikowane 

na podstawie oświadczenia. Jeżeli wniosek organizacji zostanie 

skierowany do dofinansowania, Operator przed podpisaniem umowy 

wymagać będzie przedstawienia rocznego sprawozdania finansowego 

organizacji. 

b) dla pozostałych organizacji  

 siedziba znajduje się na obszarze powiatu legnickiego albo miasta Legnica 

 

  

3. Czy działania przewidziane w projekcie są zgodne ze statutem organizacji?   

4. Czy działania przewidziane w projekcie dotyczą sfery zadań publicznych i/lub 

rozwoju organizacji? 
  

5. Czy oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które 

mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Oferenta? 
  

6. Czy wniosek został złożony na aktualnym formularzu i czy jest kompletny (w tym 

posiada wymagane załączniki)? 
  

7. Czy wniosek został złożony w dwóch egzemplarzach w wersji  papierowej wraz z 

wersją elektroniczną (na opisanej płycie CD/DVD – nazwa Wnioskodawcy, oraz tytuł 

projektu)? 
  

8.  Czy wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową?   

9. Czy wniosek został podpisany we wszystkich wyznaczonych miejscach przez 

wszystkie osoby wymagane w przypadku zaciągania zobowiązań finansowych 
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TYTUŁ PROJEKTU:  
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zgodnie z odpowiednim rejestrem? 

10. Czy okres realizacji projektu nie przekracza maksymalnego czasu określonego 

w Regulaminie (pomiędzy 01 lipca 2016 r. a 30 września 2016 r.)? 
  

11. Czy kwota wnioskowanej mikrodotacji wynosi  maksymalnie 500,00 złotych?   

12. Czy zaplanowane działania dotyczą zadań ze sfery zadań publicznych/dotyczą 

rozwoju organizacji? 
  

13. Czy wniosek jest odpowiedzią na zapisy zawarte w regulaminie konkursu  

w ramach  projektu Legnicki Inkubator Organizacji Pozarządowych i spełnia wszystkie 

wymienione w nim warunki udziału w konkursie? 

  

14. Czy do wniosku dołączone wszystkie wymagane załączniki?   

 

 

 

UWAGI I SUGESTIE OCENIAJĄCEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO WYJAŚNIENIA: ☐  TAK ☐ NIE 

 

 

☐ ZATWIERDZONY FORMALNIE 

 

☐ ODRZUCONY FORMALNIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członek Komisji 
[data i podpis] 

  

 


