
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 

 DO ZARZĄDZENIA NR 407/2016 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

 

Karta oceny formalnej wniosku 

 
Nazwa klubu sportowego: …………………………………. 

Nazwa zadania: …………………………………………….. 

Lp. Wyszczególnienie kryteriów TAK NIE Zwrócono się o 

uzupełnienie 

braku/poprawę do dnia 

Dokonano uzupełnienia  

z dniem 

1.   Wniosek złożony w terminie zawartym w ogłoszeniu    

2.   Koperta opatrzona jest tytułem zadania     

3.   Koperta posiada pieczęć wnioskodawcy    

4.   Wniosek jest złożony na właściwym druku     

5.   Zgodność oferowanego zadania z ogłoszeniem    

6.   Wniosek jest złożony przez kwalifikującego się oferenta/podmiot 

uprawniony 

   

7.   Oferent zamierza realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy 

Nowa Dęba 

   

8.   Wniosek posiada wypełnione wszystkie rubryki      

9.   Wniosek jest opatrzony we właściwych punktach podpisami osób 

prawnie upoważnionych oraz pieczęciami wnioskodawcy 

    

10.   Wniosek zawiera prawidłowo określone daty realizacji zadania    

11.   Budżet projektu jest prawidłowo wypełniony  

 - wysokość wnioskowanej dotacji mieści się w przedziale określonym 

w ogłoszeniu 

   

 - wysokość wkładu własnego jest zgodna z ogłoszeniem    

 - wykazane koszty są kosztami kwalifikowanymi    

 - wykazano obowiązkowe ubezpieczenie NNW    

12.   Oferta zawiera komplet wymaganych załączników:  

 Załącznik nr 1 – aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg  

z ewidencji z wykazanymi osobami funkcyjnymi 

    

 Załącznik nr 2 – statut     

 Załącznik nr 3 – listy zawodników objętych dotacją  

z wykazaniem zawodników nie będących mieszkańcami Gminy,  

a biorącymi udział w realizacji zadania 

    

 Załącznik nr 4 uprawnienia kadry instruktorskiej      

 Załącznik nr 5 - oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi  
nie zalegania z płatnościami wobec Gminy Nowa Dęba oraz jednostek 
organizacyjnych podległych Gminie, braku prowadzonej egzekucji  
na podstawie przepisów prawa cywilnego, oświadczenia,  
że zadanie zgłaszane do konkursu jest przedmiotem działalności 
statutowej.  

    

 

…………… - Wnioskodawca usunął wszystkie braki formalne w przewidzianym terminie i oferta może być oceniana merytorycznie   

…………… - Wnioskodawca nie usunął wszystkie braki formalne w przewidzianym terminie i oferta nie może być oceniana merytorycznie  

Wniosek kwalifikuje się do odrzucenia Wniosek kwalifikuje się do oceny merytorycznej 

 

…………………………………………………… 

Data i podpis/y 

 

…………………………………………………… 

Data i podpis/y 

 


