
Załącznik nr 2  
do Regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do konkursu „Opolskie Niezapominajki”  

w .....................  roku 
 

CZĘŚĆ A. Informacje o podmiocie zgłaszanym do konkursu 

1. Pełna nazwa podmiotu 
..................................................................................

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

2. Cele statutowe organizacji 

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

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

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

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

3. Najważniejsze obszary 
działalności pożytku publicznego 
w .................... roku 

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

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

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

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

4. Stwarzanie warunków 
zwiększających aktywność 
mieszkańców Województwa 
Opolskiego, w tym 
podejmowanie inicjatyw 

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

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

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

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

5. Ocena działalności organizacji,  
w tym:  

- charakter 
realizowanych projektów  
w drodze konkursów, 

- zakres realizowanych 
działań statutowych ze środków 
własnych,  
w tym zaangażowanie 
wolontariuszy, 

- oddziaływanie/wpływ 
organizacji na środowisko 
lokalne, 

- źródła pozyskania 
środków finansowych, 

- zaangażowanie 
społeczności lokalnej w realizację 
przedsięwzięć organizacji 

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

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

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

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

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

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

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



6. Innowacyjność podejmowanych 
działań przy realizacji zadań 
publicznych 

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

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

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

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

7. Współpraca z administracją 
publiczną, w tym szczególnie 
w zakresie konsultacji  
i tworzenia polityk lokalnych, 
uruchamianiu partnerstw 
lokalnych oraz udział  
w konkursach grantowych 

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

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

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

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

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

8. Umiejętność i skuteczność 
pozyskiwania środków 
finansowych z różnych źródeł 

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

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

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

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

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

9. Współpraca z innymi 
organizacjami, środowiskiem 
biznesowym, mediami oraz 
środowiskiem naukowym 

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

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

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

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

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

10. Najważniejsze osiągnięcia  
w ............... roku 

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

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

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

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

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

Dane osoby kierującej organizacją 
(imię i nazwisko, funkcja, tel. 
kontaktowy) 

 

Podpisy uprawnionych osób do 
reprezentacji podmiotu wynikający  
z Krajowego Rejestru Sądowego  
(w przypadku zgłaszania własnej 
kandydatury przez organizację) 

 

 



 

CZĘŚĆ B. Informacje o podmiocie zgłaszającym 

 

1. Nazwa instytucji 
(imię i nazwisko w przypadku osoby 
fizycznej) 

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

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

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

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

2. Adres do korespondencji 

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

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

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

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

3. Telefon/faks/e-mail 

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

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

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

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

4. Uzasadnienie zgłoszenia 

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

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

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

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

  

 

 

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

     podpis zgłaszającego 

 

 

Wyrażam(y) zgodę na udział w konkursie na najlepszą organizację pozarządową 

Województwa Opolskiego w ........ roku 

 

 

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

podpis osoby/osób upoważnionej/nych 

do reprezentowania organizacji 

 zgłoszonej do konkursu (zgodnie z KRS) 



 

 

 

 

POUCZENIE: 

1. Formularz powinien być wypełniony czytelnie (maszynowo lub pismem drukowanym)  

i zgodnie ze stanem faktycznym. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż dane zawarte 

w formularzu są nieprawdziwe, podmiot zgłoszony do konkursu zostanie 

zdyskwalifikowany, o czym Organizator poinformuje go na piśmie. 

2. W przypadku braku miejsca na uzasadnienie wyboru zgłaszający może dołączyć 

dodatkową kartkę papieru, przy czym uzasadnienie nie powinno być dłuższe niż 1 strona 

maszynopisu. 

3. Do formularza mogą być dołączone rekomendacje (z wyjątkiem rekomendacji 

pochodzących od Organizatora), materiały promocyjne, zdjęcia i inne dokumenty, które  

w opinii zgłaszającego mogłyby uatrakcyjnić ofertę podmiotu. 

 
 


