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KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU W KONKURSIE NA DOTACJE 

INSTYTUCJONALNE 

 
W przypadku, gdy wniosek zawiera możliwe do poprawienia błędy lub braki, Wnioskodawca 

zostanie poproszony o poprawienie lub uzupełnienie wyznaczonego pola w części A Karty 

oceny formalnej. Poprawienie lub uzupełnienie powinno nastąpić w ciągu trzech dni 

roboczych od daty wysłania mailowo przez Operatora powiadomienia o błędzie. 

Niepoprawienie błędu w tym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku z powodów 

formalnych. 

  

Wnioskodawca, którego wniosek został odrzucony z powodów formalnych, otrzymuje 

mailowo od Operatora informację o odrzuceniu wniosku wraz z Kartą oceny formalnej. 

W ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o odrzuceniu wniosku, 

Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji – przesyłając mailem odwołanie. Odwołania 

nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Odwołania rozpatrzone zostaną przez 

Operatora w ciągu 10 dni roboczych od daty ich otrzymania. 

 

Numer wniosku  

Nazwa Wnioskodawcy  

Czy podmiot jest uprawniony do złożenia wniosku (jest fundacją, 
stowarzyszeniem rejestrowym lub związkiem stowarzyszeń)? 

TAK/NIE 

Czy zostały wypełnione prawidłowo wszystkie pola formularza? TAK/NIE 

Czy Wnioskodawca został zarejestrowany w KRS nie później niż 5 

lat przed złożeniem wniosku? 

TAK/NIE 

Czy Wnioskodawca złożył nie więcej niż jeden wniosek w 

konkursie na dotacje instytucjonalne? 

TAK/NIE 

Czy Wnioskodawca przedstawił 7 rekomendacji (opinii) od 
współpracujących z nim organizacji i/lub grup nieformalnych 
przygotowanych według wzoru? 

TAK/NIE 

Czy Wnioskodawca załączył sprawozdania finansowe i 
sprawozdania z działalności (lub sprawozdanie OPP) z lat 2019, 
2020 oraz wstępnie przygotowany bilans wraz z rachunkiem 
zysków i strat za rok 2021? Czy ze sprawozdań wynika, że 
Wnioskodawca ma stabilne i wystarczające źródła finansowania? 

TAK/NIE 

Czy średnie przychody Wnioskodawcy z ostatnich trzech lat 

(2019-2021) są nie mniejsze niż 300 000 PLN? 

TAK/NIE 

Czy Wnioskodawca załączył do wniosku strategię/plan 

działania na najbliższe 2 lata (2022-2023)? 

TAK/NIE 

Czy Wnioskodawca załączył budżet organizacji na najbliższe 2 
lata (2022-2023)? 

 

Czy wnioskowana dotacja nie przekracza wyznaczonego limitu? TAK/NIE 

WNIOSEK SPEŁNIA WARUNKI FORMALNE TAK/NIE 

A. WNIOSEK DO POPRAWY NIE/TAK 
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BŁĘDY LUB BRAKI WE WNIOSKU 

Nr i nazwa pola Rodzaj i opis błędu 

  

Data przekazania 

Wnioskodawcy 

Karty oceny 

formalnej 

 

POPRAWKA LUB UZUPEŁNIENIE 

- pole wypełnia Wnioskodawca 

 

Data otrzymania 

poprawionego 

wniosku 

 

B. WNIOSEK ODRZUCONY Z POWODÓW FORMALNYCH NIE/TAK 

Uzasadnienie w przypadku odrzucenia  

Data przekazania 

Wnioskodawcy Karty oceny 

formalnej 

 

Data otrzymania odwołania od oceny formalnej  

Data decyzji o odrzuceniu / przyjęciu odwołania  

Uzasadnienie odrzucenia / przyjęcia odwołania  

 


