Numer wniosku:
Nazwa Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko oceniającego:

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU ZŁOŻONEGO W NABORZE O MIKROGRANTY W
RAMACH PROGRAMU MIKROGRANTY NGO

Obowiązek spełnienia kryteriów formalnych dotyczy wszystkich projektów. Kryteria te
dotyczą zagadnień związanych z wypełnianiem wniosku o mikrogrant zgodnie z zasadami
przyjętymi dla Programu Mikrogranty NGO.
I Część formalna - oceny formalnej dokonuje Realizator.

Lp.

Kryterium

TAK/NIE

1.

Czy wniosek został złożony w generatorze w terminie zgodnym z
zapisami Regulaminu?

2.

Czy wniosek jest kompletny i czytelny (wypełniono wszystkie
wymagane pola)?

3.

Czy Wnioskodawca zaznaczył, że akceptuje wszystkie osiem
oświadczeń umieszczonych w części IV Wniosku do Programu
Mikrogranty NGO?
Czy wszystkie opisane we wniosku działania projektowe będą
realizowane na terenie gminy Wrocław i będą skierowane do
mieszkańców gminy Wrocław?

4.

5.

Czy główne działania lub znaczna część działań we wniosku nie
polega na:
• Pomocy doraźnej ( socjalno- bytowej);
• Ma charakter polityczny ( jest związana z działalnością
partii politycznych i organizacji je wspierających, ma na
celu pozyskanie lub zachowanie władzy)
• Ma charakter religijny( jest związana ze sprawowaniem
kultu religijnego lub posługi kapłańskiej)
• Ma charakter komercyjny ( jest realizowana dla osiągnięcia
zysku lub promocji sprzedaży usług/ towarów)

6.

Czy okres realizacji projektu jest zgodny z tym podanym w
Regulaminie dla aktualnego naboru?
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Uzasadnienie
oceny

7.

Czy kwota wnioskowanej dotacji jest zgodna z Regulaminem?

8.

Czy wniosek został złożony przez uprawniony podmiot, który w dniu
składania wniosku o dofinansowanie nie przekroczył 5 lat licząc od
dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym
rejestrze/ ewidencji. Lub czy wniosek został złożony przez uprawniony
podmiot, który w dniu składania wniosku o dofinansowanie
przekroczył 5 lat licząc od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub innym właściwym rejestrze/ ewidencji, ale który
oświadczył, że jego przychód za ostatni zakończony rok obrachunkowy
nie przekracza 3000,00 zł

9.

Czy Wnioskodawca złożył w aktualnym naborze tylko jeden wniosek?

10.

Czy Wnioskodawca nie otrzymał w bieżącym roku dofinansowania w
jednym z poprzednich naborów?

11.

Czy w trakcie oceny nie stwierdzono innych błędów o charakterze
formalnym, które wynikają z analizy treści wniosku ?

www.wroclaw.pl

