Numer wniosku:
Nazwa organizacji aplikującej:
Imię i nazwisko oceniającego:

KARTA OCENY FORMALNEJ
WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO
LOKLNEGO KONKURSU GRANTOWEGO
W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE VII”
Prosimy o dokonanie oceny wniosków według poniższych kryteriów:

KRYTERIA FORMALNE
1. Projekt został złożony w terminie, tj. do 16.04.2012 godz. 15:00 (wersja papierowa i
elektroniczna)
2. Projekt jest napisany według formularza wniosku Programu „Działaj Lokalnie VII”, jest czytelny
i kompletny.
PROFIL ORGANIZACJI
3. Projekt jest złożony przez organizację, instytucję lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie (zgodnie
z wytycznymi przedstawionymi w części II Regulaminu)
4. Organizacja ubiegająca się o dotację załączyła do wniosku dokument potwierdzający posiadanie
osobowości prawnej lub stosowne pełnomocnictwo od organu, któremu podlega, do samodzielnego
zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu. Nie dotyczy to
Inicjatywy DL.
5. Siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL.
INFORMACJE O PROJEKCIE
6. Projekt dotyczy aktywizowania lokalnych społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego.
7. Projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej konkursem
miejscowości), która mieści się w zasięgu działania ODL.
8. Harmonogram projektu jest przewidziany na okres minimum 3, a maksymalnie 6 miesięcy, zgodnie z
przedziałem czasowym podanym w regulaminie.
9. Przedstawiony we wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony.
10. Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 6.000 złotych.
11. Organizacja aplikująca ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości
wnioskowanej dotacji w postaci finansowej (min. 5%), usługowej, rzeczowej i/lub pracy wolontariuszy.
Inicjatywa DL ma zaplanowany wkład dodatkowy.
12.Projekt wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej.
13. Dotacja nie jest przeznaczona na:
o udzielanie pożyczek,
o przedsięwzięcia, które zostały już zrealizowane,
o cele religijne i polityczne oraz uprawianie kultu religijnego,
o działania ściśle sportowe, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych
rezultatów,
o zakup środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
o bezpośrednią pomoc finansową dla osób fizycznych,
o inwestycje (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),
o podatek od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku,
o tworzenie kapitału żelaznego organizacji,
o zagraniczne wycieczki i wyjazdy,
o podstawową działalność instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw,
o finansowanie podatku dochodowego od osób prawnych.
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