
Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 292/2020 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 9 stycznia 2020 r. 

 
FORMULARZ OCENY FORMALNEJ WNIOSKU 

 
na realizację projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice  w 2020 roku 

 

............................................................................................................................................................................................................ 

 

Nazwa wnioskodawcy: Numer wniosku: 

     TAK     NIE  

I. Wymogi formalne: 

  1) wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w konkursie projektów   

  2) projekt został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów   

  3) w złożonym wniosku przedstawiono szczegółowy plan finansowy projektu   

  4) w złożonym wniosku przedstawiono szczegółowy plan rzeczowy projektu   

  5) oferta została podpisana przez osoby umocowane do działania w imieniu wnioskodawcy   

  6) 

do wniosku  dołączone są wymagane załączniki:   

a) statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu sportowego,   

b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu sportowego 

 i umocowanie osób go reprezentujących, 

  

c) licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 

podmiotu działającego w jego imieniu, 

  

d) sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 lub za okres działalności dla podmiotów nowopowstałych,  

 

  

e) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za rok 2018 lub za okres działalności dla podmiotów 

nowopowstałych, 

  

f) informację o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2019 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych, 

 

  

g) listę szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której 

uczęszczają (w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji ewentualnie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach 

i zawodach ligowych lub współzawodnictwie sportowym, 

  



h) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od 

uczestników projektu, 

  

i) kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt. 

 

  

 Wniosek spełnia warunki formalne i  jest dopuszczony do oceny merytorycznej   

 
 

 

 

Podpisy członków Komisji: 

 
 

1) ………………………. 

2) ………………………. 

3) ……………………….     

4) …………….………….     

5) ……….……………….   

6) ……………………… 

 

 

                                                                                                                                                                                

Krapkowice, dnia ……………..2020 r. 


