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P rojekt  „O WES -  wsparc i e  ekonomi i  społecz ne j ”

Protokół z ponownej oceny formalnej przeprowadzonej w ramach konkursu
grantowego w ramach pakietu rozwojowego pt. „Aktywator społeczny”

w dn. 02.11.2016 r.

1. Ocena formala prowadzona była w terminie od 03.10.2016 r. do 11.10.2016 r. w Łodzi,
oraz ponownie w terminie od 20.10.2016 r. do 02.11.2016 r. przy ul. 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich 71/73. Ocena przebiegła w dwóch fazach:

a) wstępna ocena spełniania wymogów formalnych,
b) uzupełnienie braków formalnych,
c) ocena spełniania kryteriów formalnych.

2. Ocenę formalną przeprowadził prawnik – Adam Piatowski.
3. Ocena  prowadzona  była  przy  użyciu  Kart  oceny  formalnej  w  oparciu  o  następujące

kryteria:
 Czy wniosek został złożony przez uprawniony podmiot?
 Czy wniosek został złożony w terminie?
 Czy wniosek został złożony na właściwym formularzu?
 Czy wniosek został podpisany przez wszystkie uprawnione osoby?
 Czy wniosek jest wypełniony w sposób kompletny i czytelny?
 Czy załączone są wszystkie wymagane załączniki?
 Czy załączone załączniki spełniają wymogi zawarte 

w Regulaminie?
 Czy okres realizacji projektu przekracza maksymalny czas określony 

w Regulaminie?
 Czy kwota wnioskowanego grantu wynosi maksymalnie do 3.000zł?

4. Ocenie formalnej poddano wszystkie wnioski, które zostały złożone w terminie tj.:
1. Brzezińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Młodzi Duchem”

2. Fundacja im. św. Jana Pawła II „Dla Rodziny”

3. TIFT Reklamy Kutno Spółdzielnia Socjalna

4. Fundacja „Twórczy, Aktywni”

5. Stowarzyszenie Licealista

6. Fundacja Dariusza Stachury „Canto Pro Classica”

7. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym 
Dzieciom”

8. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja”
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9. Fundacja „Wspólna Inicjatywa”

10. Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych

11. Fundacja „Batorówka”

12. Stowarzyszenie „Centrum Inicjatyw Społecznych i Rozwoju”

13. Stowarzyszenie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi „Niezapominajka”

14. Polskie Stowarzyszenie Pomocowe „POMOST”

15. Stowarzyszenie „Razem Stworzymy Więcej” w Witoni

16.  Ochotnicza Straż Pożarna Wola Zaleska

17. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu § 3 ust 1 pkt c do udziału w konkursie kwalifikują
się  organizacje,  które  wypracowały  lub  są  w  trakcie  wypracowywania  założeń
co do rozpoczęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej,
a  które  wcześniej  takiej  działalności  nie  prowadziły.  Zgodnie  z  tym  zapisem  do  oceny
merytorycznej  mogły  zostać  przekazane  jedynie  wnioski  organizacji,  które  w  swoich
aktualnych (pierwotnych) statutach nie posiadały zapisu o możliwości prowadzenia odpłatnej
odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej.   

5. Do oceny merytorycznej zostały przekazane następujące wnioski:

1. Brzezińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Młodzi Duchem”

2. Stowarzyszenie Licealista

3. Fundacja „Wspólna Inicjatywa”

4. Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznyc

5. Fundacja „Batorówka”

6. Stowarzyszenie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi „Niezapominajka”

7. Stowarzyszenie „Razem Stworzymy Więcej” w Witoni


