
Konkurs Nr 4/2010, odwołania od weryfikacji formalnej rozpatrzone NEGATYWNIE

Oddział: biuro funduszu

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAOSKICH W WARSZAWIE"POMOC 
MALTAOSKA"

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

Fundacja zrezygnowała z możliwości realizowania zadao w czwartym konkursie, z uwagi na brak możliwości uzupełnienia w zadaniach realizowanych w 2010 roku, wkładem własnym, różnicę pomiędzy łączną kwotą 
wnioskowanego dofinansowania a maksymalną kwotą dofinansowania, wynikającą z ogłoszenia o konkursie, tj. 25.000,00 zł.

Tytuł projektu

PROJEKT AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - OTWARTE SERCA

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM WARSZAWA

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

Dotyczy zadania nr 3 z rozporządzenia:
Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku był brak załącznika „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania” zarówno w wersji 
papierowej jak i w wersji elektronicznej (zgodnie  z zapisami „Zasad zlecania (…)” rozdz. V ust. 8 „(…) Odwołanie nie przysługuje w przypadku, gdy przyczyną negatywnej oceny formalnej jest brak jednego z załączników do 
wniosku.”).

Tytuł projektu

SŁOWA DŁONI. REHABILITACJA SPOŁECZNA GŁUCHONIEWIDOMYCH I PODNIESIENIE KOMPETENCJI OTOCZENIA.

Oddział: lubuski

Miejscowość: GORZÓW WIELKOPOLSKIOrganizacja: STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GORZOWIE WLKP.

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

Podstawową przyczyną negatywnego rozpatrzenia odwołania jest brak statutu opatrzonego pieczęcią Sądu oraz nie jest poświadczony za zgodnośd z oryginałem. Nie poświadczony za zgodnośd z oryginałem przez osoby 
upoważnione wypis z rejestru KRS.
Wniosek nie spełnia wymogu tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku (niezgodna suma kontrolna)
W pkt 9 części B – w budżecie za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 wpisano wartośd pracy wolontariuszy, a brak jest w podsumowaniu oraz w załączniku nr 1 - budżecie. Brak wersji elektronicznej załącznika „Uzasadnienie 
konieczności poniesienia określonych nakładów”. Załączniki nie są podpisane przez osoby upoważnione

Tytuł projektu

ODKRYWAMY POTENCJAŁ WIEKU 50+

Oddział: łódzki

Miejscowość: ZDUOSKA WOLAOrganizacja: FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMI"

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

Statut opatrzony pieczęcią Sądu dostarczono dnia 3 listopada 2009 r. czyli po upływie terminie odwołania, które należało złożyd do dnia 
2 listopada 2009 r.
Zadania nadal nie są skoordynowane poprzez wspólna grupę beneficjentów ostatecznych. 

Tytuł projektu

ROZIWJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ



Miejscowość: KUTNOOrganizacja: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W 
KUTNIE

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zadania wskazane w ust. 2 pkt 1 - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek może byd realizowane w ramach projektu obejmującego dwa zadania - 
wniosek zweryfikowano negatywnie, ponieważ obejmuje jedno zadanie nr 1. 
Cel zadania nie jest zgodny z ogłoszeniem o konkursie. Celem realizacji projektów zgłaszanych w ramach czwartego konkursu musi byd: wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy lub 
zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu). Jako cel zadania podano prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Tytuł projektu

REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OŚRODKU REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYM "NIEZABUDKA" W KUTNIE

Miejscowość: ŁÓDŹOrganizacja: STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY I OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZIN I 
PRZYJACIÓŁ "POMOST"

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

W kategorii koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi przekroczono limit procentowy wyznaczony w ogłoszeniu o konkursie. Zadania nie mają charakteru promocyjnego ani informacyjnego, a 
procentowe wartości kosztów tej kategorii wynoszą 5,003% i 5,25%

Tytuł projektu

NIE TYLKO LEKI LECZĄ/"DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ"- SZKOLENIA DLA RODZIN, KADRY I WOLONTARIUSZY

Oddział: mazowiecki

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: FUNDACJA POMOCY RODZINIE - GWIAZDECZKA

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

Zgodnie z zasadami Zadao Zlecanych rozdz. V ust. 8: Odwołanie nie przysługuje, gdy przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest brak jednego z załączników do wniosku. W przypadku Wnioskodawcy brak załącznika 
pn. uzasanienie konieczności poniesienia określonych nakładów dla wszystkich zadao w projekcie.

Tytuł projektu

SPOTKANIA NA TERAZ

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w 
Warszawie (Dz.U. Nr 61, poz. 317), Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej jest organizacją kościelną Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, erygowaną przez Arcybiskupa 
Metropolitę Warszawskiego Prymasa Polski. 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Paostwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) w art. 34 ust. 5 wskazuje, iż do organizacji kościelnych nie stosuje się prawa o 
stowarzyszeniach.  
W związku z powyższym w opinii PFRON Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej nie jest adresatem konkursów ogłaszanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Tytuł projektu

WIELOSPECJALISTYCZNE  WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH OŚRODKA REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNEGO KSN AW W BLIZNEM JASIOSKIEGO



Miejscowość: CIECHANÓWOrganizacja: POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W CIECHANOWIE

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

W odwołaniu od negatywnej oceny formalnej nie wniesiono żadnych nowych elementów, w związku z czym podtrzymuje się negatywną ocenę projektu.

Tytuł projektu

POMOCNA DŁOO NA RZECZ SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEOSTWIE

Miejscowość: PRZYSUCHAOrganizacja: STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW KLUBU "OPOKA"

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

Zgodnie z treścią ogłoszenia o czwartym konkursie projekt zgłaszany w ramach celu nr 2  musi każdorazowo dotyczyd co najmniej dwóch zadao,w ramach trybu odwoławczego mogą byd poprawiane błędy formalne,a więc 
dodania nowego zadania do już złożonego wniosku byłoby złożeniem przez Wnioskodawcę nowego projektu. 

Tytuł projektu

PROWADZENIE ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejscowość: PŁOOSKOrganizacja: STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĄDŹMY RAZEM

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

W przypadku gdy celem realizacji projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ( beneficjentów projektu) - projekt musi każdorazowao dotyczyd co najmniej dwóch zadao. Nie istnieje możliwośd , w 
przypadku ww. celu, zgłoszenia projektu, który nie będzie obejmował co najmniej dwóch zadao z katalogu zadao wksazanych w ogłoszeniu o konkursie nr 4, w konfiguracji wskazanej w roz. I ( ww. ogłoszenia) ust.4 pkt 2

Tytuł projektu

PROWADZENIE REHABILIACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W "ŚWIETLICY NIEPEŁNOSPRAWNYCH" W PŁOOSKU

Oddział: podkarpacki

Miejscowość: RZESZÓWOrganizacja: RZESZOWSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH "RES-GEST"

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

1) Aby zadanie 1 pn. SPORT NIESŁYSZĄCYCH uzyskało pozytywną ocenę formalną muszą byd spełnione następujące warunki:
Wnioskodawca musi byd:
a)właścicielem obiektu, w którym działa placówka lub
b)najemcą obiektu (lub biorącym do używania obiekt), w którym działa placówka – od co najmniej pół roku (licząc od daty złożenia wniosku) i jednocześnie umowa najmu (lub umowa użyczenia) musi obejmowad kolejne 
lata wskazane we wniosku.
W odwołaniu Wnioskodawca pisze, że „korzysta” z pomieszczeo biurowych i rehabilitacyjnych od Polskiego Związku Głuchych, który jest najemcą lokalu. Brak natomiast wzmianki o tym, że istnieje jakakolwiek umowa 
(podnajmu/użyczenia) pomiędzy Wnioskodawcą a PZG, co jest warunkiem do podjęcia pozytywnej decyzji w sprawie odwołania. 
2) Placówka musi funkcjonowad co najmniej pół roku, licząc od daty złożenia wniosku
W odwołaniu Wnioskodawca pisze, że „(...) Klub funkcjonuje od 1948 r. (...)” – nie jest to dowodem na funkcjonowanie specjalistycznej placówki świadczącej usługi na rzecz osób niepełnosprawnych przez wymagany okres 
czasu a jedynie informacją od kiedy istnieje Stowarzyszenie.
3) Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą byd świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).
Wnioskodawca pisze, że 5 dni w tygodniu przez 12 m-cy w roku pracownicy są do dyspozycji niesłyszących. „Mogą oni wtedy korzystad ze świetlicy, w której znajduje się: bilard, dart, tenis stołowy, szachy itp.”. Tego rodzaju 
zajęcia nie są prowadzeniem ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznej placówce. Wnioskodawca planuje również zatrudnienie masażysty, „który będzie świadczył usługi nie tylko dla niesłyszących z 
Rzeszowa i okolic, ale w formie objazdowej (2 razy w tygodniu) będzie odwiedzał pozostałe placówki na Podkarpaciu (...)” – z opisu wynika, że masażysta przez 2 dni w tygodniu będzie poza Rzeszowem – czyli usługi 
świadczone przez niego w placówce będą jedynie 3 dni w tygodniu.

Tytuł projektu

SPORT NIESŁYSZĄCYCH/PO SUKCES W KOMUNIKOWANIU SIĘ



Miejscowość: RADOMYŚL WIELKIOrganizacja: STOWARZYSZENIE NASZA GMINA

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

W zadaniu 3 pn. SZKOLENIA, KURSY, WARSZTATY DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW nie udowodniono, że zadanie ma charakter ponadregionalny. Brak informacji ilu 
beneficjentów ostatecznych miałoby pochodzid spoza województwa podkarpackiego. Brak wzmianki w jaki sposób miałaby nastąpid ich rekrutacja. Jako planowane miejsce realizacji zadania wymieniono województwa: 
podkarpackie i małopolskie, po czym w kolejnym zdaniu podsumowano, iż „Realizacja zadania zostanie przeprowadzona w miejscowości Radomyśl Wielki”. Podane  informacje są niespójne i w dalszym ciągu nie wskazują 
na ponadregionalny charakter zadania.

Tytuł projektu

SZKOLENIA, KURSY, WARSZTATY DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW/PORADNICTWO PRAWNE, PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
I ICH RODZIN ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH WIEJSKICH W RAMACH NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RADOMYŚLU

Oddział: podlaski

Miejscowość: BIAŁYSTOKOrganizacja: STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH"

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

Uznanie odwołania było niemożliwe, gdyż przedłożony projekt pn. "Nasz Klub" obejmował swym zakresem tylko jedno zadanie, co jest niezgodne z wymogami określonymi w rozdziale I ust. 4 pkt. 2 Ogłoszenia o czwartym 
konkursie z dnia 31 sierpnia 2009r.(...), zgodnie z którymi projekt mający na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych musi każdorazowo dotyczyd co najmniej dwóch zadao.  W ramach trybu odwoławczego 
mogą by poprawiane błędy formalne stwierdzone w danym projekcie, dodanie nowego zadania do już złożonego wniosku oznaczałoby złożenie przez Wnioskodawcę nowego projektu. W związku z powyższym odwołanie 
zostało odrzucone.

Tytuł projektu

NASZ KLUB

Oddział: pomorski

Miejscowość: BYTÓWOrganizacja: STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY"

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

Zgodnie z Ogłoszeniem o konkursie nr IV z dnia 31 sierpnia 2009r.: „W przypadku, gdy celem realizacji projektu jest (...) zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) – projekt musi 
każdorazowo dotyczyd co najmniej dwóch zadao z zadao wskazanych w ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5”. Przedstawione w odwołaniu wyjaśnienia nie są wystarczające, ponieważ 
w ramach konkursu nr IV o zlecanie realizacji zadao nie jest możliwe zgłoszenie projektu realizującego cel nr 2, który dotyczyłby wyłącznie jednego zadania. W ramach trybu odwoławczego mogą byd poprawiane jedynie 
błędy formalne stwierdzone w danym projekcie (tym samym następuje korekta elementów danego projektu). Propozycja dodania nowego zadania do już złożonego wniosku oznaczałaby w rzeczywistości złożenie przez 
Wnioskodawcę nowego projektu.

Tytuł projektu

JA TEŻ MAM PRAWO DO LEPSZEGO ŻYCIA

Oddział: wielkopolski



Miejscowość: POZNAOOrganizacja: POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

Zgodnie z treścią ogłoszenia o czwartym konkursie projekt zgłaszany w ramach celu nr 2 („zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)”) musi każdorazowo dotyczyd co najmniej dwóch 
zadao, z katalogu zadao wskazanych w rozdziale I ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 ogłoszenia o konkursie. Nie było zatem możliwe zgłoszenie projektu realizującego cel nr 2, który dotyczyłby wyłącznie jednego zadania 
(zapis ten należy odnieśd do rodzaju zadania, zatem zgłoszenie w projekcie wyłącznie dwóch zadao nr 5a – oznacza de facto zgłoszenie jednego rodzaju zadania).
Wobec powyższych zapisów, wniosek został zweryfikowany negatywnie pod względem formalnym (wniosek dotyczył jedynie dwóch zadao nr 5a). 
Złożone odwołanie od wyników oceny formalnej, polega na przedłożeniu wniosku obejmującego zamianę jednego z zadao nr 5a na zadanie nr 4.
Zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi z Biura Funduszu (pismo WP/DP/4492/DŚ/2009 z 30.10.2009r.) nie jest możliwe pozytywne rozpatrzenie takiego odwołania. Propozycja dodania nowego zadania do już złożonego 
wniosku oznacza w rzeczywistości złożenie przez Wnioskodawcę nowego projektu.

Tytuł projektu

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA CHORYCH NA SM

Miejscowość: POZNAOOrganizacja: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI "GEN"

Przyczyna negatywnego rozpatrzenia odwołania

Zgodnie z treścią ogłoszenia o czwartym konkursie projekt zgłaszany w ramach celu nr 2 („zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)”) musi każdorazowo dotyczyd co najmniej dwóch 
zadao, z katalogu zadao wskazanych w rozdziale I ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 ogłoszenia o konkursie. Nie było zatem możliwe zgłoszenie projektu realizującego cel nr 2, który dotyczyłby wyłącznie jednego zadania 
(zapis ten należy odnieśd do rodzaju zadania, zatem zgłoszenie w projekcie wyłącznie dwóch zadao nr 1 – oznacza de facto zgłoszenie jednego rodzaju zadania).
Wobec powyższych zapisów, wniosek został zweryfikowany negatywnie pod względem formalnym (wniosek dotyczył jedynie dwóch zadao nr 1). 
Złożone odwołanie od wyników oceny formalnej, polega na przedłożeniu wniosku obejmującego zamianę jednego z zadao nr 1 na zadanie nr 5a, b, c.
Zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi z Biura Funduszu (pismo WP/DP/4492/DŚ/2009 z 30.10.2009r.) nie jest możliwe pozytywne rozpatrzenie takiego odwołania. Propozycja dodania nowego zadania do już złożonego 
wniosku oznacza w rzeczywistości złożenie przez Wnioskodawcę nowego projektu.

Tytuł projektu

CENTRUM REHABILITACJI GEN


