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NUMER WNIOSKU  

NAZWA WNIOSKODAWCY  

IMIĘ I NAZWISKO  OCENIAJĄCEGO  

 
 

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU ZŁOŻONEGO W NABORZE NA MIKROGRANTY  
W RAMACH PROGRAMU DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW 

 
Obowiązek spełnienia kryteriów formalnych dotyczy wszystkich projektów. Kryteria te dotyczą 
zagadnień związanych z wypełnianiem wniosku o mikrogranty zgodnie z zasadami przyjętymi dla 
konkursu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw. 
 
I CZĘŚĆ FORMALNA  - oceny formalnej dokonują Operatorzy. 
 

 
                                    KRYTERIUM 

PRAWO DO 
ODWOŁANIA  
I MOŻLIWOŚĆ 
UZUPEŁNIEŃ 

 
UZASADNIENIE OCENY 

Czy wniosek został złożony w wersji elektronicznej  
w generatorze lub wersji papierowej w terminie 
zgodnym z ogłoszeniem o naborze? 

 
Tak/Nie 

 

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

 
Tak/Nie 

 

Czy Wnioskodawca zaznaczył, iż akceptuje wszystkie 
oświadczenia umieszczone w IV części Wniosku do 
Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw? 

 
Tak/Nie 

 

Czy Wnioskodawca (dotyczy wyłącznie młodych 
organizacji pozarządowych) został wpisany do KRS lub 
innego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku o grant oraz czy jego roczny 
przychód nie przekracza 25 tys. zł? 

 
 

Tak/Nie 

 

Dotyczy wyłącznie grup nieformalnych i 
samopomocowych.  
Czy wniosek został złożony przez grupę 
nieformalną/samopomocową składającą się z 3 
pełnoletnich osób zamieszkujących na terenie 
Dolnego Śląska? 

 
 
 

Tak/Nie 

 

Czy wszystkie opisane we Wniosku działania 
projektowe będą realizowane na terenie Dolnego 
Śląska i będą skierowane do jego mieszkańców? 

 
Tak/Nie 

 

Czy działania opisane we wniosku nie polegają na: 
1. Pomocy doraźnej ( socjalno- bytowej)? 
2. Mają charakter polityczny (są związane  
z działalnością partii politycznych i organizacji je 
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wspierających, mają na celu pozyskanie lub 
zachowanie władzy)? 
3. Mają charakter religijny (są związana ze 
sprawowaniem kultu religijnego lub posługi 
kapłańskiej)? 
4. Mają charakter komercyjny (są realizowane dla 
osiągnięcia zysku lub promocji sprzedaży usług/ 
towarów)? 

 
Tak/Nie 

Czy okres realizacji projektu jest zgodny z tym 
podanym w ogłoszeniu dla aktualnego naboru? 

Tak/Nie  

Czy kwota wnioskowanej dotacji jest zgodna  
z Regulaminem? 

Tak/Nie  

Czy Wnioskodawca złożył w aktualnym naborze tylko 
jeden wniosek? 

Tak/Nie  

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

 
Tak/Nie 

 

 
 

 


