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Załącznik nr 2  
 
 
 
 

NUMER WNIOSKU 
 

 

NAZWA WNIOSKODAWCY 
 

 

 

 SPEŁNIENIE KRYTERIUM OCENY TAK NIE UWAGI 

1. Czy wniosek został złożony w wersji elektronicznej w okresie 
trwania naboru? 

   

2. Czy wniosek został złożony na odpowiednim formularzu?     

3. Czy we wniosku wypełnione zostały wszystkie obowiązkowe pola/ 
rubryki? 

   

4. Czy do wniosku załączono wszystkie wymagane załączniki?    

5. Czy wnioskodawca złożył 1 wniosek?    

6. Czy wnioskodawca jest zarejestrowany na terenie woj. 
lubuskiego? 

   

7. Czy wnioskodawca - organizacja pozarządowa lub podmiot 
wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, jest wpisany do KRS lub 
właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku o mikrodotację? (weryfikacja na postawie aktualnego 
wyciągu z KRS/ innego rejestru) 

   

8. Czy roczny przychód wnioskodawcy za poprzedni zakończony rok 
obrotowy nie przekracza 30 tys. zł.? 
Weryfikacja na podstawie: 
1) W przypadku podmiotów zarejestrowanych przed 2021 r.: 
- skanu ostatniej deklaracji CIT 8 złożonej do US 
2) W przypadku podmiotów zarejestrowanych w 2021 r. : 
-skanu deklaracji CIT 8 za 2021 r., a jeśli dotychczas nie złożono 
deklaracji do US, to na podstawie oświadczenia o przychodzie 
osiągniętym w 2021 r. 
3) W przypadku podmiotów zarejestrowanych w 2022 r.: 
 -na podstawie oświadczenia o przychodzie osiągniętym w 2022 r., do 
dnia złożenia wniosku   

   

9. Czy wnioskodawca nie jest powiązany z członkami władz 
operatorów udzielających grantu (interesami gospodarczymi, 
powiązaniami politycznymi, związkami rodzinnymi lub innymi 
sytuacjami mogącymi miećwpływ na bezstronne i obiektywne 
rozstrzygnięcie konkursów dotacyjnych)?  

   

10. Czy czas realizacji projektu jest tożsamy z okresem wskazanym w 
regulaminie aktualnego naboru? 

   

11. Czy wnioskowana kwota jest zgodna z Regulaminem t.j. nie 
przekracza 6000,00 zł ? 

   

12. Czy działania opisane we wniosku nie mają charakteru pomocy 
doraźnej, charakteru politycznego lub religijnego? 

   

 CZY WNIOSEK ZOSTAŁ ZATWIERDZONY FORMALNIE?    

 

KARTA OCENY FORMALNEJ EDYCJA 2022 
MIKRODOTACJA DLA MŁODYCH NGO  

 
 



Strona 2 z 2 

 

 

Data i podpis osoby dokonującej oceny formalnej ………………………………….……………………………… 


