Załącznik nr 3
do ogłoszenia o otwartym konkursie projektów
na wsparcie rozwoju sportu
na terenie Gminy Miasta Złotów

………………………………..
numer wniosku

Karta Oceny Formalnej Wniosku
Nazwa wnioskodawcy:
Tytuł projektu:

I. Ocena formalna wniosku (wady niepodlegające uzupełnieniu):

TAK/ NIE

1. Wnioskodawca złożył wniosek w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

2. Wnioskodawca prawidłowo określił okres realizacji projektu (realizacja projektu nie
może rozpocząć się wcześniej jak przed podpisaniem umowy).
3. Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do złożenia projektu na wsparcie
rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 20... a jego przedmiot
działalności jest zgodny z zakresem danego ogłoszonego konkursu.
4. Złożony wniosek jest zgodny z celem określonym w § 1 ust. 2 uchwały Nr XI/87/11
Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.
5. Wniosek złożony na druku zgodnym z ogłoszeniem.
6. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie przekracza 75 % całkowitych kosztów
projektu.
7. Suma wysokości udziału środków własnych podmiotu występującego z wnioskiem
o przyznanie dotacji, środków finansowych z innych źródeł w tym: wpłat i opłat
adresatów, środków finansowych z innych źródeł publicznych lub wkładu osobowego
nie stanowi mniej niż 25% kosztów całkowitych realizacji projektu.
8. Suma wysokości kosztów administracyjnych nie stanowi więcej niż 10 % wartości
wnioskowanej kwoty dotacji.
II. Ocena formalna wniosku (wady podlegające uzupełnieniu):
1. Wypełniony wniosek jest podpisany przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub
wyciągiem z ewidencji lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny
wnioskodawcy.
2. Oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy zawarte w
części VI wzoru wniosku jest wypełnione prawidłowo (zawiera wszystkie wymagane
informacje i skreślenia).

TAK/ NIE

3. Załączniki zostały podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
osobę/y uprawnione.
4. Wnioskodawca załączył oraz wymienił w punkcie „Załączniki do wniosku” w formularzu wniosku,
wymagane w ogłoszeniu załączniki, w tym:
a. aktualny odpis z rejestru, wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go
reprezentujących;
b. aktualne umocowanie/a osób reprezentujących wnioskodawcę (upoważnienia,
pełnomocnictwa);

c. ...

5. Inne uchybienia formalne wniosku możliwe do uzupełnienia:
Adnotacje komisji:
Wniosek spełnia wymogi formalne/nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej
(niepotrzebne skreślić).

.....................................................................................................................................................................
Podpisy członków komisji konkursowej

