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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2020 ” w ramach 
projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” 

 
KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU W KONKURSIE  

„MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2020” 
Numer wniosku:  

Nazwa aplikującego podmiotu:  

Imię i nazwisko oceniającego:  

 
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI 

 
Niniejszym oświadczam, że: 

- zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Mikrogranty 2020”, 
- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej  

do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Organizacją/grupą aplikującą o udzielenie dofinansowania.  
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Operatora  
i wycofania się z oceny tego wniosku, 

- nie pozostaję z Organizacją/grupą aplikującą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej 
bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności (lub uzasadnionych wątpliwości) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania  
o tym fakcie Operatora i wycofania się z oceny tego wniosku, 

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą, 
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie  

lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny  
i nie powinny być ujawnione osobom trzecim, jednocześnie zobowiązuje się usunąć wszystkie przekazane mi dokumenty w celu dokonania oceny. 

 

KRYTERIA FORMALNE spełnia 

 
nie 

spełnia 

1. Czy wniosek został złożony w terminie? 

  

2. Czy wniosek został złożony na właściwym formularzu i wypełniony komputerowo? 

  

3. Czy wniosek jest kompletny? 

  

4. Czy wniosek jest złożony przez grupę /organizację uprawnioną do udziału w konkursie? 

  

5. Czy wnioskodawca ma siedzibę na terenie subregionu południowego i czy planuje prowadzić 
działania na terenie subregionu południowego?    

6. Czy okres realizacji projektu nie przekracza maksymalnego czasu określonego w Regulaminie ? 

  

7. Czy kwota wnioskowanego wsparcia wynosi maksimum 5 000 zł? 

  

 

DECYZJA/PODSUMOWANIE: 
(zaznaczyć) 

□ Wniosek przekazany do oceny merytorycznej  
□ Wniosek przekazany do uzupełnienia  (dotyczy tyko punktu 3) 
□ Wniosek odrzucony 

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


