
 

 
KARTA OCENY FORMALNEJ 

WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU NABORU OFERT NA 
MIKRODOTACJE W RAMACH projektu „Inicjuj z FIO” – III nabór 

 

Numer oferty:  

Nazwa aplikującej organizacji:  

Imię i nazwisko oceniającego:  

 

KRYTERIA FORMALNE spełnia  nie spełnia 

1. Projekt został złożony w terminie.   

2. Projekt jest napisany według formularza wniosku i jest czytelny i kompletny, podpisany 
przez właściwą/upoważnioną osobę/y. 

  

3. Wniosek i budżet złożono w 2 egzemplarzach oraz dołączono wersję elektroniczną w 1 
egzemplarzu a także załączono w wersji załączniki: 
-statut oraz aktualny KRS/inny rejestr w przypadku młodej organizacji pozarządowej 
(wersja elektroniczna) 
-umowa o współpracy z opiekunem w przypadku grupy deklarującej współpracę z ngo 
(podpisana przez wszystkich członków grupy nieformalnej/samopomocowej) 

  

4. Wysokość budżetu za rok poprzedni w przypadku młodej organizacji pozarządowej nie 
przekracza 25 tys zł. 

  

5. Wnioskodawca złożył 1 wniosek.   

6. Wniosek został przesłany do właściwego Operatora mikrodotacji.   

7. Pracownicy instytucji publicznej/ych a także pracownicy organizacji pozarządowej/ych 
stanowią nie więcej niż 50% członków grupy nieformalnej/samopomocowej a także 
członkowie grupy nie zasiadają w organach statutowych ngo  

  

8. Lider grupy/ osoba(y) upoważnione do reprezentowania organizacji nie pozostawał(y) w 
stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Operatorami mikrodotacji od 2014 r. 
do chwili obecnej. 

  

9. Grupa/organizacja wywiązała się z obowiązku prawidłowego i terminowego rozliczenia 
mikrodotacji otrzymanej w poprzednim naborze (jeśli dotyczy) 

  

PROFIL ORGANIZACJI 

10. Wniosek jest złożony przez organizację/grupę uprawnioną do udziału w konkursie 
(zgodnie z  Regulaminem). 

  

11. Wnioskodawca ubiegający się o mikrodotację nie otrzymał w tym samym roku 
mikrodotacji w ramach P FIO. 

  

12. Wnioskodawca działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.    

INFORMACJE O PROJEKCIE 

13. Harmonogram projektu jest przewidziany w okresie 01.04.2016-15.10.2016   

14. Budżet jest prawidłowo wypełniony- nie przekracza limitów i wypełniono wszystkie 
wymagane pola. 

  

15. Planowane przedsięwzięcie w sferze pożytku publicznego nie ma charakteru 
jednorazowego wydarzenia i będzie realizowane przez okres co najmniej 1 miesiąca. 

  

16. Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 5.000 złotych.    
 
 
............................................. 
podpis osoby dokonującej oceny formalnej 


