
 

Zał. Nr 2 do Regulaminu Konkursu 
 

 
KRYTERIA OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W 

RAMACH KONKURSU – ETAP II 
 
 „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media 
informacyjne” – Zielony Rozwój Gospodarki 
 
Nazwa Wnioskodawcy :............................................................................................................. 
 
Nazwa zadania: ......................................................................................................................... 
                           
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pracownik Funduszu dokona oceny formalnej wniosków wraz z następującymi załącznikami:  
 
Załączniki formalne zgodne z formularzem części A wniosku 

1. 
Aktualne dokumenty ( z 3 ostatnich miesięcy) 
określające status prawny Wnioskodawcy ( wg spisu 
załączników wyszczególnionych w części A wniosku ) 

TAK/NIE 

2. 
Kopia zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za 
korzystanie ze środowiska wydane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

TAK/NIE 

3. 

Oświadczenie o korzystaniu ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 
krajowych środków z budżetu państwa, państwowych 
funduszy celowych oraz innych krajowych źródeł 
finansowania wg załącznika 1/A 

TAK/NIE 

4. Źródła finansowania zadania wg załącznika 2/A TAK/NIE 

5. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym numeru 
REGON TAK/NIE/NIEDOTYCZY 

 
Część A.I – dotycząca pomocy publicznej 

 
Załączniki merytoryczne zgodne z formularzem części B wniosku 

1. Scenariusz/konspekt planowanego działania  
(złożony  w I ETAPIE  Konkursu) TAK/NIE 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania 
sporządzony na wzorze stosowanym w Funduszu TAK/NIE 

3. 
Wykaz terminów publikacji, emisji zaplanowanych form 
działań w danej kategorii, w tym także wykaz terminów 
emisji zwiastunów radiowych lub telewizyjnych 

TAK/NIE 

4. 

- Deklaracja emisji cyklu programów telewizyjnych/ 
programów radiowych  zgodnie z wymogami 
określonymi w § 2, pkt. 6.1 i 6.2  
- Deklaracja publikacji cyklu artykułów prasowych 
zgodnie z  wymogami określonymi w § 2, pkt. 6.3 

TAK/NIE 

1. 

Część A.I wniosku wypełniana w przypadku, gdy 
wnioskowane dofinansowanie spełnia przesłanki 
określone w art. 107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej i tym samym stanowią pomoc 
publiczną 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 



 

5. 

Kserokopia koncesji lub odpisu z Rejestru Dzienników i 
Czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy (w 
przypadku, gdy Wnioskodawcą jest nadawca lub 
wydawca) 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

6. 

Oświadczenie o minimalnym nakładzie 
czasopisma/czasopism lub oświadczenie o zasięgu 
technicznym stacji: telewizyjnej/telewizyjnych lub 
radiowej/radiowych  

TAK/NIE 

7. Oświadczenie o sposobie wyboru wykonawcy zadania 
wg załącznika 1/B TAK/NIE 

8. Tabela efektów rzeczowych i ekologicznych wg 
załącznika 2/B  TAK/NIE 

 
Edytowalna forma elektroniczna wniosku 
TAK/NIE 


