
 

 
KARTA OCENY FORMALNEJ 

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

 

 

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 wypełniony czytelnie.   

3. Wniosek wraz z załącznikiem nr 1(budżet)  złożono w 2 egzemplarzach oraz dołączono 
wersję elektroniczną w 1 egzemplarzu. 

  

4. Do oferty dołączono statut oraz aktualny KRS/inny rejestr (o ile nie jest dostępny w 
wyszukiwarce na stronie internetowej) w przypadku młodej organizacji pozarządowej. 

  

5. Do oferty dołączono kopię umowy o współpracy z organizacją pozarządową posiadającą 
osobowość prawną- w przypadku grupy nieformalnej lub samopomocowej deklarującej 
współpracę z ngo. 

  

6. Wniosek został podpisany przez upoważnioną/e osobę/y.   

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

  

8. Wnioskodawca złożył 1 wniosek.   

9. Wniosek został przesłany do właściwego Operatora mikrodotacji ze względu na siedzibę.   

10. Pracownicy instytucji publicznej/ych a także pracownicy organizacji pozarządowej/ych 
stanowią nie więcej niż 50% członków grupy nieformalnej/samopomocowej. 

  

11. Żaden z członków grupy nieformalnej/samopomocowej/zarządu młodej organizacji nie 
pozostawał w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Operatorami 
mikrodotacji od 2012 r. do chwili obecnej. 

  

PROFIL ORGANIZACJI 

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

  

13. Organizacja ubiegająca się o mikrodotację działa, nie dłużej niż 18 miesięcy na dzień 
złożenia oferty. 

  

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

  

15. Wnioskodawca działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.    

16.Czy działania przewidziane we wniosku są zgodne z zakresem działalności 
odpłatnej/nieodpłatnej zawartej w statucie w przypadku młodych organizacji? 
 

  

INFORMACJE O PROJEKCIE 

17. Harmonogram projektu jest przewidziany zgodnie z przedziałem czasowym podanym 
we wniosku i w 2014 roku harmonogram projektu jest przewidziany nie wcześniej niż od 14 
sierpnia i nie później niż do 14 listopada 2014. 

  

18. Budżet jest prawidłowo wypełniony.   



 

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

  

20. Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 5.000 złotych.    

 
 
 
 
............................................. 
podpis osoby dokonującej oceny formalnej 

 

 

 

 

 

 

 

 


