
Konkurs Nr 3/2009, zadania zweryfikowane formalnie NEGATYWNIE

Oddział: biuro funduszu

Nazwa: FUNDACJA EUROPEJSKIE LETNIE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH 2010  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest za niski wkład własny przeznaczony na realizację zadania przez Wnioskodawcę - zgodnie z ogłoszeniem o 
konkursie w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowych nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego - wkład własny wynosić powinien co 
najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych zadania (we wniosku wynosi 14,62%). 
Ponadto w trakcie weryfikacji formalnej wniosku pojawiły się następujące błędy i nieścisłości: 
1) punkt 5 część A wniosku dotyczący podatku VAT jest niespójny z oświadczeniem zawartym w końcowej część B wniosku;
2) kserokopia KRS nie została poświadczona przez osoby do tego upoważnione, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, 
adwokata, sekretarza lub  pracownika PFRON;
3) w oświadczeniu o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec ZUS, US nie został podany pełny adres Wnioskodawcy – brak kodu;
4) w oświadczeniu o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych) wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach -  nie został podany pełny adres 
Wnioskodawcy – brak kodu.

Tytuł zadania: KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA DOTYCZĄCA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ, ZMIENIAJĄCA SPOSÓB MÓWIENIA O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Nazwa: FUNDACJA GOTOWI-START  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest nie złożenie wymagalnego załącznika do części A wniosku tj. Statutu Fundacji - zgodnie z zapisem 
rozdz.III Ogłoszenia z dnia 30.04.2009 r. Konkursu nr 3(...).  Ponadto w trakcie weryfikacji formalnej pojawiły się następujące błędy i nieścisłości: w części B wniosku 
w punkcie 9 wartość wkładu niefinansowego razem nie jest spójna z sumą wartości pracy wolontariuszy oraz sumą wartości wkładu rzeczowego, ponadto wniosek 
oraz dokumenty nie zostały opatrzone pieczęcią imienną przez drugą osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.     

Tytuł zadania: WYDANIE KSIĄŻKI PT."TAJEMNICA SZYFRU MARABUTA" W DRUKU POWIĘKSZONYM Z PRZEZNACZENIEM DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH.

Nazwa: FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO  Miejscowość: KRAKÓW

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest przekroczony procent udziału środków PFRON w całkowitej wartości zadania, ponieważ w przypadku fundacji 
lub organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego - wkład własny (zgodnie z zapisem rozdziału III ust. 7 "Zasad zlecania (...)" 
wynosić powinien co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych zadania (we wniosku wynosi 9,09%).

Tytuł zadania: TYFLOPODCAST - SZKOLENIOWE AUDYCJE RADIOWE
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Nazwa: FUNDACJA NA RZECZ WYMIANY INFORMACJI KATOLICKIEJ  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest niespełnienie warunku wskazanego w rozdz. III ust. 3 Zasad zlecania przez PFRON zadań…, gdzie 
zapisano, iż „Fundacje lub organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania 
na realizację zadania do maksymalnej wysokości 25.000,00 zł.” Tymczasem Wnioskodawca jest organizacją działającą na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż  1 
rok a wystąpił o dofinansowanie w kwocie aż  126.050,00 zł. 
Ponadto we wniosku przekroczony został procentowy udział środków PFRON w całkowitej wartości zadania. Wkład własny Wnioskodawcy wynosi jedynie 15,95%,  a 
zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 7 pkt 2 w/w Zasad winien wynosić co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania. 
W budżecie zadania przekroczone zostały limity procentowe kosztów kwalifikowanych  (rozdz. VII  Ogłoszenia o konkursie nr 3 z dnia 30 kwietnia 2009 r.):
- wskaźnik nr 1- Koszty osobowe administracji….  (poz. 1. budżetu)  wynosi  aż 21,10 % a maksymalnie może być 10%,
- wskaźnik nr 2 – Koszty funkcjonowania jednostek … (poz. 5. budżetu) wynosi aż 57,79%, a maksymalnie może być 10%. 
Termin realizacji zadania (15.07.2009 r.– 15.07.2010 r.) wykazany w pkt. 1 wniosku niezgodny jest z terminem wykazanym w Ogłoszeniu o konkursie (konkurs 
dotyczyć może zadań realizowanych od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009r.). Termin wykazany w pkt. 1. wniosku nie jest spójny z budżetem  i harmonogramem 
zadania. Dodatkowo  w trakcie weryfikacji formalnej stwierdzono następujące błędy, nieścisłości i braki: 
- Brak wersji elektronicznej wymaganych załączników do części B wniosku, tj. harmonogramu, uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów, 
uzasadnienia potrzeby dofinansowania wydawnictwa. 
- Brak podpisu jednej osoby na wniosku – jest jedynie  pieczątka imienna (zgodnie z KRS – do podpisywania w imieniu Fundacji są upoważnieni: „…jeżeli Zarząd liczy 
więcej niż jedną osobę, dwóch członków Zarządu łącznie…). 
- Statut nie zawiera pieczęci Sądu. 
- Kserokopia statutu winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w 
imieniu Wnioskodawcy na każdej ze stron dokumentu (na złożonym dokumencie jest tylko parafa jednej osoby na pierwszej i ostatniej stronie). 
- Występuje niespójność zapisu we wniosku – Wnioskodawca załącza statut,  a w pkt. 10 wpisuje „nie” co świadczy, iż statut nie został załączony do wniosku. 
- Na wersji elektronicznej (płycie CD) brak opisu dot. nazwy zadania zgodnej z nazwą wykazaną przez PFRON w Ogłoszeniu o konkursie (podano jedynie tytuł zadania 
nadany przez Wnioskodawcę).
 - Kserokopia KRS nie została poświadczona przez osoby do tego upoważnione (kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, 
adwokata, sekretarza sądu lub pracownika PFRON na każdej ze stron dokumentu). Na przedłożonym dokumencie, na jednej jego stronie, jest tylko parafa bez 
pieczątki. 
- W pkt. 11 ppkt 5c wniosku występuje niespójność - Wnioskodawca nie przedkłada załącznika pn. Ocena merytorycznej przydatności publikacji, a wpisuje we 
wniosku „tak”, co świadczy, iż załącznik ten powinien być dołączony do wniosku.
 - Nie określono rodzaju dokumentu rozliczeniowego do kosztów wykazanych w budżecie w poz. 1.1.4, 3.1.1, 3.1.2, 7.1.1, 8.1.2, 10.1.1. 
- Brak pieczęci firmowej Wnioskodawcy na harmonogramie oraz daty jego sporządzenia. 
- Brak wskaźnika wkładu (danych liczbowych) oraz wskaźnika produktu.

Tytuł zadania: PIĘKNO ŚWIATA - JEST W NAS

Nazwa: POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD GŁÓWNY WARSZAWA  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną negatywnej weryfikacji formalnej zadania jest fakt, iż Wnioskodawca wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego opłaty od 
beneficjentów ostatecznych zadania mimo, że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej - wg przedstawionego statutu oraz informacji przedstawionej w części 
A wniosku, pkt 6 "Przedmiot działalności statutowej".
Ponadto w trakcie weryfikacji formalnej wniosku pojawiły się następujące błędy i nieścisłości: 
- część B wniosku, pkt 11 ppkt 5c - Wnioskodawca zaznaczył, iż dołączona została ocena merytoryczna przydatności publikacji - załącznik ten nie został dołączony do 
wniosku (zadanie nie dotyczy publikacji).

Tytuł zadania: ZIMOWY RAJD DLA MŁODZIEŻY GŁUCHEJ- "PRZEZ TURYSTYKĘ DO AKTYWIZACJI MŁODYCH GŁUCHYCH"
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Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej zadania jest za niski wkład własny przeznaczony na realizację zadania przez Wnioskodawcę - zgodnie z ogłoszeniem o 
konkursie w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowych nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego - wkład własny wynosić powinien co 
najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych zadania (we wniosku wynosi 19,92%). 

Tytuł zadania: UMOŻLIWIENIE UDZIAŁU OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W PREMIEROWYCH POKAZACH KINOWYCH WSPÓŁCZESNEJ FILMOWEJ WERSJI BALLADYNY Z OKAZJI 
200 ROCZNICY URODZIN JULIUSZA SŁOWACKIEGO BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH I MIEJSCOWYCH

Nazwa: POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH  Miejscowość: GIŻYCKO

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest nie złożenie wniosku w wersji elektronicznej oraz załączników do części A wniosku w wersji papierowej, 
tj. - statutu, - oświadczenia o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego, - oświadczenia o 
posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych) wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach, a także nie przedłożenie załączników do części B wniosku 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, tj. - budżetu zadania, - harmonogramu, - uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku 
do spodziewanych rezultatów realizacji zadania. Zgodnie z zapisem Rozdz. III ogłoszenia z dnia 30.04.2009 r. konkursu nr 3, cyt. "Należy złożyć egzemplarz wniosku w 
wersji papierowej (wraz z załącznikami) oraz egzemplarz w wersji elektronicznej (w przypadku załączników do wniosku - wymóg wersji elektronicznej dotyczy jedynie 
załączników wymienionych w części B wniosku (...)), na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD). Złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej lub 
wyłącznie w wersji elektronicznej spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej."
Ponadto w trakcie weryfikacji formalnej pojawiły się następujące błędy i nieścisłości:
1) w punkcie 3 wniosku – liczba beneficjentów ostatecznych, którzy zostaną objęci wsparciem w pierwszym roku jest mniejsza niż liczba beneficjentów ostatecznych 
zawarta w tabeli, 2) w końcowej części B wniosku brak jest pieczątek imiennych, 3) w punkcie 11 wniosku - Załączniki (dokumenty) wymagane do wniosku - Inne 
dokumenty, wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie - zostało zaznaczone tak, mimo iż nie zostały przedłożone dodatkowe dokumenty.

Tytuł zadania: ŻEGLARSTWO SZKOŁĄ ŻYCIA

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest nie złożenie wniosku w wersji elektronicznej oraz załączników do części A wniosku w wersji papierowej, 
tj. - statutu, - oświadczenia o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego, - oświadczenia o 
posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych) wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach, a także nie przedłożenie załączników do części B wniosku 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, tj. - budżetu zadania, - harmonogramu. Zgodnie z zapisem Rozdz. III ogłoszenia z dnia 30.04.2009 r. konkursu nr 3, 
cyt. "Należy złożyć egzemplarz wniosku w wersji papierowej (wraz z załącznikami) oraz egzemplarz w wersji elektronicznej (w przypadku załączników do wniosku - 
wymóg wersji elektronicznej dotyczy jedynie załączników wymienionych w części B wniosku (...)), na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD). Złożenie 
wniosku wyłącznie w wersji papierowej lub wyłącznie w wersji elektronicznej spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej."
Ponadto w trakcie weryfikacji formalnej pojawiły się następujące błędy i nieścisłości:
1) w punkcie 3 wniosku – liczba beneficjentów ostatecznych, którzy zostaną objęci wsparciem w pierwszym roku jest mniejsza niż liczba beneficjentów ostatecznych 
zawarta w tabeli, 2) w punkcie 9 wniosku – wartość wkładu niefinansowego razem jest niespójna z sumą wartości pracy wolontariuszy oraz wartości wkładu 
rzeczowego, 3) w punkcie 11 wniosku - Załączniki (dokumenty) wymagane do wniosku - Inne dokumenty, wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie - zostało 
zaznaczone tak, mimo iż nie zostały przedłożone dodatkowe dokumenty.

Tytuł zadania: FESTYN WODNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Nazwa: POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej zadania jest przekroczenie procentowego udziału sumy kosztów danej kategorii, finansowanych ze środków PFRON, 
do łącznej wysokości kwoty wnioskowanego dofinansowania w pozycji dot. kosztów remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania. 
Zgodnie z zapisem Rozdz. VII ogłoszenia z dnia 30.04.2009 r. konkursu nr 3, cyt. "Łączna wysokość kosztów finansowanych ze środków PFRON, nie może przekroczyć 
w przypadku (...) 4. kosztów remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania - 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania" (we 
wniosku wynosi 5,01%). 
Ponadto w trakcie weryfikacji formalnej pojawiły się następujące błędy i nieścisłości:
- w punkcie 11 wniosku - Załączniki (dokumenty) wymagane do wniosku - Inne dokumenty, wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie - zostało zaznaczone tak, 
mimo iż nie zostały przedłożone dodatkowe dokumenty.

Tytuł zadania: ŻYJ Z "IMPULSEM" - RADIO INTERNETOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN

Nazwa: POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku było nie złożenie w wersji elektronicznej załącznika do części B wniosku tj. harmonogramu realizacji zadania 
zgodnie z zapisem rozdz. III Ogłoszenia z dnia 30.04.2009 r. konkursu nr 3(...).

Tytuł zadania: MIESIĘCZNIK ŁATWEJ LEKTURY "TY I ŚWIAT"

Nazwa: TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI W LASKACH  Miejscowość: LASKI

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Wkład własny wynosi 5%
1. Brak statutu
2. Brak podania podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON
3. W związku z podpisanym oświadczeniem, że będąc podatnikiem VAT nie można obniżyć kwoty podatku należnego itd... błędnie podano informację, że pozycja ta 
nie dotyczy Wnioskodawcy ( część A wniosku, pkt.5),
4. KRS poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby do tego nieuprawnione
5. Brak harmonogramu realizacji zadania
6. Brak załączników do części B zadania w wersji elektronicznej ( uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów, uzasadnienia potrzeby 
dofinansowania wydawnictwa, ocena merytoryczna przydatności publikacji)
7. niespójna informacja dotycząca pobierania opłat od ostatecznych beneficjentów( we wniosku jest informacja, że zadanie realizowane jest w ramach działalności 
odpłatnej natomiast  w oświadczeniu podpisano, że w ramach realizacji zadania nie jest planowane pobieranie opłat od ostatecznych beneficjentów zadania.

Tytuł zadania: OPRACOWANIE I DRUK PODRĘCZNIKÓW I POMOCY DYDAKTYCZNYCH W BRAJLU DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I TECHNIKUM
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Nazwa: TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM WARSZAWA  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku było nie wykazanie wkładu własnego finansowego. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie rozdz. VI "...Dla 
zadań o wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150.000,00 zł i wyższym wymagane jest wniesienie wkładu własnego w formie finansowej..."

Tytuł zadania: MAŁYMI KROKAMI. NIE TYLKO DLA ORŁÓW O OSOBACH GŁUCHONIEWIDOMYCH.
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Oddział: dolnośląski

Nazwa: AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE "VERUM"  Miejscowość: WROCŁAW

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: WNIOSEK ZŁOŻONY DROGĄ KURIERSKĄ – DATA NADANIA TO 24.06.2009 R. DATA TA POTWIERDZONA ZOSTAŁA PRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ GLS W POSTACI NAKLEJKI 
Z KODEM KRESKOWYM I NADRUKOWANĄ DATĄ NADANIA. (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O KONKURSIE)
1)	WNIOSKODAWCA NIE ZŁOŻYŁ PODPISU NA OSTATNIEJ STRONIE WNIOSKU, W MIEJSCU  PRZEWIDZIANYM NA PODPIS, POD OŚWIADCZENIEM DOTYCZĄCYM 
PODATKU VAT. (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O KONKURSIE) 
2)	W CZĘŚCI B WNIOSKU W TABELI 3 „PRZEWIDYWANA LICZBA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH (…)” PODANA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ LICZBA NIE JEST ZGODNA Z 
LICZBĄ OSÓB PODANĄ W PODZIALE NA STOPNIE NIEPEŁNSPRAWNOŚCI W TABELI,
3)	W CZĘŚCI B WNIOSKU W TABELI 1 W WIERSZU „OPIS ZADANIA” WNIOSKODAWCA NIE WSKAZAŁ DATY (MIESIĄC, ROK) OD KTÓREJ ZADANIE JEST REALIZOWANE 
(PKT 6 ROZDZIAŁ IV OGŁOSZENIA O KONKURSIE)

Tytuł zadania: "RÓŻNI, ALE RÓWNI" - MULTIMEDIALNA KAMPANIA INFORMACYJNA NA RZECZ 

Nazwa: DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKTYWNI"  Miejscowość: WROCŁAW

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: W BUDŻECIE ZADANIA, W KATEGORII 5 PROCENTOWE WARTOŚCI KOSZTÓW NIE SĄ ZGODNE Z LIMITAMI WYZNACZONYMI W OGŁOSZENIU O KONKURSIE: WINNO 
BYĆ 10%, NATOMIAST WNIOSKODAWCA WSKAZAŁ 15% (PKT 3 ROZDZIAŁ VII OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
W CZĘŚCI A WNIOSKU, ZŁOŻONE ZAŁĄCZNIKI W POSTACI KSEROKOPII TJ.: „AKTUALNY WYPIS Z REJESTRU SĄDOWEGO” ORAZ „AKTUALNY STATUT” ZOSTAŁY 
POTWIERDZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM TYLKO NA PIERWSZYCH STRONACH TYCH ZAŁĄCZNIKÓW, POZOSTAŁE STRONY NIE ZOSTAŁY POTWIERDZONE.
NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM (PŁYTA CD), WNIOSKODAWCA NIE WPISAŁ SWOJEJ NAZWY, NUMERU KRS ORAZ NAZWY ZADANIA (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O 
KONKURSIE).
CZĘŚĆ B WNIOSKU: 
1) BRAK ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU W CZĘŚCI B pn. „UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI PONIESIENIA OKREŚLONYCH NAKŁADÓW” ZARÓWNO W FORMIE PAPIEROWEJ 
JAK I ELEKTRONICZNEJ (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
2) BRAK ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU W CZĘŚCI B pn. „HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
3) W CZĘŚCI B WNIOSKU, W TABELI 1, W WIERSZU „OPIS ZADANIA” WNIOSKODAWCA NIE WSKAZAŁ DATY (MIESIĄC, ROK) OD KTÓREJ ZADANIE JEST REALIZOWANE 
(PKT 6 ROZDZIAŁ IV OGŁOSZENIA O KONKURSIE).

Tytuł zadania: MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WROCŁAW CUP 2009
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Nazwa: FUNDACJA "NIEPEŁNOSPRAWNYM I OCZEKUJĄCYM POMOCY"  Miejscowość: ZGORZELEC

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM (PŁYTA CD) WNIOSKODAWCA NIE WPISAŁ SWOJEJ NAZWY, NUMERU KRS ORAZ NAZWY ZADANIA. OPIS TAKI POJAWIŁ SIĘ JEDYNIE 
NA OPAKOWANIU PŁYTY CD (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
CZĘŚĆ B WNIOSKU: 
1) W CZĘŚCI B WNIOSKU W TABELI 1 W WIERSZU „TERMIN REALIZACJI ZADANIA: ROZPOCZĘCIE:” PODANA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ DATA ROZPOCZĘCIA ZADANIA 
JEST NIEZGODNA Z DATĄ PODANĄ W ZAŁĄCZNIKU DO WNIOSKU pn.: „HARMONOGRAM ZADANIA”.
2) W CZĘŚCI B WNIOSKU W TABELI 3 „PRZEWIDYWANA LICZBA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH (…)” PODANA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ LICZBA NIE JEST ZGODNA Z 
LICZBĄ OSÓB PODANĄ W PODZIALE NA STOPNIE NIEPEŁNSPRAWNOŚCI W TABELI.
3) W CZĘŚCI B WNIOSKU W TABELI 9 pn. „BUDŻET ZADANIA” JAKO WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCA PODAJE WKŁAD NIEFINANSOWY, LECZ NIE WSKAZUJE 
PONIŻEJ ŻADNEJ WARTOŚCI. WARTOŚĆ PRACY WOLONTARIUSZYORAZ I WARTOŚĆ WKŁADU RZECZOWEGO WYNOSI 0,00 ZŁ.
4) W CZĘŚCI B WNIOSKU W TABELI 1 W WIERSZU „OPIS ZADANIA” WNIOSKODAWCA NIE WSKAZAŁ DATY (MIESIĄC, ROK) OD KTÓREJ ZADANIE JEST REALIZOWANE 
(PKT 6 ROZDZIAŁ IV OGŁOSZENIA O KONKURSIE).

Tytuł zadania: NIEPEŁNOSPRAWNI - TURYSTYKA, SPORT, AKTYWNY WYPOCZYNEK

Nazwa: FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ"  Miejscowość: BOGUSZÓW-GORCE

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: W BUDŻECIE ZADANIA W KATEGORII 8 PROCENTOWE WARTOŚCI KOSZTÓW NIE SĄ ZGODNE Z LIMITAMI WYZNACZONYMI W OGŁOSZENIU O KONKURSIE: WINNO 
BYĆ 5%, NATOMIAST WNIOSKODAWCA WSKAZAŁ 34,19% (PKT 5 ROZDZIAŁ VII OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
W CZĘŚCI A WNIOSKU, ZŁOŻONY ZAŁĄCZNIK TJ.:  „AKTUALNY STATUT” W POSTACI KSEROKOPII ZOSTAŁ JEDYNIE POTWIERDZONY NA OSTATNIEJ STRONIE PRZEZ 
WNIOSKODAWCĘ, POZOSTAŁE STRONY STATUTU NIE ZOSTAŁY POTWIERDZONE.
PONADTO NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM (PŁYTA CD) WNIOSKODAWCA NIE WPISAŁ SWOJEJ NAZWY, NUMERU KRS ORAZ NAZWY ZADANIA. OPIS TAKI POJAWIŁ 
SIĘ JEDYNIE NA OPAKOWANIU PŁYTY CD (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
CZĘŚĆ B WNIOSKU:
1) W CZĘŚCI B WNIOSKU, W TABELI 1, W WIERSZU „OPIS ZADANIA” WNIOSKODAWCA NIE WSKAZAŁ DATY (MIESIĄC, ROK) OD KTÓREJ ZADANIE JEST REALIZOWANE 
(PKT 6 ROZDZIAŁ IV OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
2) W CZĘŚCI B WNIOSKU, W TABELI 3 „PRZEWIDYWANA LICZBA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH (…)” WNIOSKODAWCA NIE PODAJE ŻADNEJ LICZBY W PODZIALE 
NA STOPNIE NIEPEŁNSPRAWNOŚCI W TABELI.
3) W CZĘŚCI B WNIOSKU, W TABELI 9 pn. „BUDŻET ZADANIA” JAKO WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCA PODAJE WKŁAD ŚRODKÓW FINANSOWYCH, A TAKŻE WKŁAD 
NIEFINANSOWY. WNIOSKODAWCA NIE WSKAZUJE JEDNAK ŻADNEJ WARTOŚCI WKŁADU NIEFINANSOWEGO. WARTOŚĆ PRACY WOLONTARIUSZYORAZ I WARTOŚĆ 
WKŁADU RZECZOWEGO WYNOSI 0,00 ZŁ.

Tytuł zadania: INNY NIE ZNACZY GORSZY! WRĘCZ PRZECIWNIE
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Nazwa: KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  Miejscowość: JELENIA GÓRA

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: W części A wniosku tabela 5 Wnioskodawca wpisał datę wpisu do rejestru sądowego niegodną z datą podaną w  załączniku do wniosku (tj. aktualny wypis z rejestru 
sądowego).

CZĘŚĆ B WNIOSKU
1) W części B wniosku w Tabeli 1 wiersz „opis zadania” – w treści opisu została odręcznie wprowadzona korekta dot. ilości numerów Biuletynu Informacyjnego, która 
nie została podpisana przez osobę dokonującą korekty. Ponadto w wersji elektronicznej pozostała liczba 8 pierwotnie wpisana do wniosku za pomocą generatora 
(ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
2) Dodatkowo w w/w tabeli Wnioskodawca nie wskazał daty (miesiąc, rok) od której zadanie jest realizowane (PKT 6 ROZDZIAŁ IV OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
3) W część B wniosku tabela 3 przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych jest niezgodna z liczbą podaną poniżej w rozbiciu na dzieci i młodzież oraz osoby 
dorosłe.
4) W część B wniosku tabela 9 „Budżet zadania” Wnioskodawca przy wartości wkładu niefinansowego błędnie podał kwoty dotyczące zarówno wartości pracy 
wolontariuszy jak i wartości wkładu rzeczowego.

Tytuł zadania: REDAGOWANIE I WYDAWANIE BIULETYNU INFORMACYJNEGO NIEPEŁNOSPRAWNI TU I TERAZ

Nazwa: POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI  Miejscowość: WROCŁAW

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: W CZĘŚCI A WNIOSKU, W TABELI 1 PEŁNA NAZWA WNIOSKODAWCY NIE JEST ZGODNA Z AKTUALNYM WYPISEM Z REJESTRU SĄDOWEGO.
NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM (PŁYTA CD), WNIOSKODAWCA NIE WPISAŁ SWOJEJ NAZWY, NUMERU KRS ORAZ NAZWY ZADANIA. OPIS TAKI WIDNIEJE JEDYNIE NA 
OPAKOWANIU PŁYTY CD (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
CZĘŚĆ B WNIOSKU:
1) W CZĘŚCI B WNIOSKU, W TABELI 3 „PRZEWIDYWANA LICZBA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH (…)”, WNIOSKODAWCA NIE PODAJE ŻADNEJ LICZBY W PODZIALE 
NA STOPNIE NIEPEŁNSPRAWNOŚCI W TABELI.
2) W CZĘŚCI B WNIOSKU, W ZAŁĄCZNIKU pn.: ”HARMONOGRAM ZADANIA” WNIOSKODAWCA NIE WPISAŁ DATY PRZY PODPISACH (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O 
KONKURSIE).
3) W CZĘŚCI B WNIOSKU, W TABELI 1, W WIERSZU „OPIS ZADANIA” WNIOSKODAWCA NIE WSKAZAŁ DATY (MIESIĄC, ROK) OD KTÓREJ ZADANIE JEST REALIZOWANE 
(PKT 6 ROZDZIAŁ IV OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
4) BRAK ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU W CZĘŚCI B pn. „INFORMACJA O LICZBIE WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH WYDAŃ” ZARÓWNO W WERSJI PAPIEROWEJ JAK I 
ELEKTRONICZNEJ (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O KONKURSIE).

Tytuł zadania: KURS JĘZYKA MIGOWEGO - SYSTEM JĘSYKOWO-MIGOWY I POLSKI (NATURALNY) JĘZYK MIGOWY DLA ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH
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Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: W CZĘŚCI A WNIOSKU W TABELI 1 PEŁNA NAZWA WNIOSKODAWCY NIE JEST ZGODNA Z AKTUALNYM WYPISEM Z REJESTRU SĄDOWEGO.
NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM (PŁYTA CD), WNIOSKODAWCA NIE WPISAŁ SWOJEJ NAZWY, NUMERU KRS ORAZ NAZWY ZADANIA. OPIS TAKI WIDNIEJE JEDYNIE NA 
OPAKOWANIU PŁYTY CD (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
CZĘŚĆ B WNIOSKU: 
1) W CZĘŚCI B WNIOSKU, W TABELI 3 „PRZEWIDYWANA LICZBA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH (…)”, WNIOSKODAWCA NIE PODAJE ŻADNEJ LICZBY W PODZIALE 
NA STOPNIE NIEPEŁNSPRAWNOŚCI W TABELI.
2) W CZĘŚCI B WNIOSKU, W ZAŁĄCZNIKU pn.: ”HARMONOGRAM ZADANIA” WNIOSKODAWCA NIE WPISAŁ DATY PRZY PODPISACH (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O 
KONKURSIE).
3) W CZĘŚCI B WNIOSKU, W TABELI 1, W WIERSZU „OPIS ZADANIA” WNIOSKODAWCA NIE WSKAZAŁ DATY (MIESIĄC, ROK), OD KTÓREJ ZADANIE JEST REALIZOWANE 
(PKT 6 ROZDZIAŁ IV OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
4) BRAK ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU W CZĘŚCI B pn. „INFORMACJA O LICZBIE WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH WYDAŃ” ORAZ „OCENA MERYTORYCZNEJ 
PRZYDATNOŚCI PUBLIKACJI” ZARÓWNO W WERSJI PAPIEROWEJ JAK I ELEKTRONICZNEJ (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O KONKURSIE).

Tytuł zadania: PORTAL INTERNETOWY DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH: E-GŁUSI

Nazwa: POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WE 
WROCŁAWIU

 Miejscowość: WROCŁAW

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: W CZĘŚCI A WNIOSKU, ZŁOŻONY ZAŁĄCZNIK TJ.:  „AKTUALNY STATUT” W POSTACI KSEROKOPII ZOSTAŁ JEDYNIE ZAPARAFOWANY (NA KAŻDEJ STRONIE), LECZ 
PODPISY TE NIE ZOSTAŁY OPATRZONE PIECZĘCIAMI IMIENNYMI PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE.
NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM (PŁYTA CD) WNIOSKODAWCA PODAŁ INNĄ NAZWĘ PLIKU WNIOSKU, W ZWIĄZKU Z CZYM NIE JEST MOŻLIWE URUCHOMIENIE 
WNIOSKU ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
W BUDŻECIE ZADANIA W KATEGORII 1, PROCENTOWE WARTOŚCI KOSZTÓW NIE SĄ ZGODNE Z LIMITAMI WYZNACZONYMI W OGŁOSZENIU O KONKURSIE: WINNO 
BYĆ 10%, NATOMIAST WNIOSKODAWCA WSKAZAŁ 38,44% (PKT 1 ROZDZIAŁ VII OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
CZĘŚĆ B WNIOSKU: 
1) W CZĘŚCI B WNIOSKU W TABELI 3 „PRZEWIDYWANA LICZBA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH (…)” PODANA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ LICZBA NIE JEST ZGODNA Z 
LICZBĄ OSÓB PODANĄ W PODZIALE NA STOPNIE NIEPEŁNSPRAWNOŚCI W TABELI.
2) W CZĘŚCI B WNIOSKU NIEMOŻLIWE JEST URUCHOMIENIE ZAŁĄCZNIKA ZAPISANEGO NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM (PŁYTA CD) pn.: „INFORMACJA O LICZBIE 
WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH WYDAŃ”. 

Tytuł zadania: BIULETYN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMOST"
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Nazwa: ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA  Miejscowość: WROCŁAW

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: W BUDŻECIE ZADANIA, W KATEGORII 1 PROCENTOWE WARTOŚCI KOSZTÓW NIE SĄ ZGODNE Z LIMITAMI WYZNACZONYMI W OGŁOSZENIU O KONKURSIE: WINNO 
BYĆ 10%, NATOMIAST WNIOSKODAWCA WSKAZAŁ 29,68% (PKT 1 ROZDZIAŁ VII OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
NOŚNIK ELEKTRONICZY: PO URUCHOMIENIU PŁYTY CD AUTOMATYCZNIE POJAWIA SIĘ  NAZWA „PARTNER III”.
CZĘŚĆ B WNIOSKU: 
1) W CZĘŚCI B WNIOSKU, ZAŁĄCZNIK pn.: „HARMONOGRAM ZADANIA” NIE ZOSTAŁ PODPISANY PRZEZ DRUGĄ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ DO SKŁADANIA 
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WNIOSKODAWCY I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH (ROZDZIAŁ III OGŁOSZENIA O KONKURSIE).
2) W CZĘŚCI B WNIOSKU W TABELI 1 W WIERSZU „OPIS ZADANIA” WNIOSKODAWCA NIE WSKAZAŁ DATY (MIESIĄC, ROK) OD KTÓREJ ZADANIE JEST REALIZOWANE 
(PKT 6 ROZDZIAŁ IV OGŁOSZENIA O KONKURSIE).

Tytuł zadania: RAZEM PÓJDZIEMY - CYKL ZADAŃ REALIZOWANYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ WOLONTARIUSZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ 
NA ICH RZECZ
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Oddział: kujawsko-pomorski

Nazwa: "GAUDEAMUS"  Miejscowość: BYDGOSZCZ

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główna przyczyna weryfikacji formalnej negatywnej – brak wersji elektronicznej oraz pisemnej uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów.
Ponadto: w części A: - tab. 1 – nazwa Wnioskodawcy  niezgodna z KRS;-	tab. 4 – zamiast podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON wpisano „nie dotyczy”;-	tab. 5  
pytanie 4 ostatnie - wpisano „nie dotyczy”, a na stronie z oświadczeniami – podpisano oświadczenie podatku VAT;-	tab. 7 - Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców  
– wpisano „nie dotyczy”, a z KRS wynika, ze Podmiot wpisany także do rejestru przedsiębiorców;-	tab. 8 – Wnioskodawca wpisał, że nie prowadzi działalności na rzecz 
ON;-	KRS – potwierdzony za zgodność niezgodnie z procedurą;-	Statut – brak kserokopii statutu o którym mowa w odpisie z KRS z pieczęcią Sądu (załączono  wersję 
Word potwierdzoną za zgodność z oryginałem); -	tab. 10 pkt 7 – inne dokumenty, wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie – wpisano „TAK” i nie załączono 
żadnych dokumentów; w części B: - tab. 1- planowane miejsce realizacji zadania - brak województwa i powiatu; - brak uzasadnienia konieczności poniesienia 
określonych nakładów w wersji papierowej i elektronicznej. 

Tytuł zadania: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W BIZNESIE

Nazwa: AEROKLUB WŁOCŁAWSKI IM. STANISŁAWA SKARŻYŃSKIEGO  Miejscowość: KRUSZYN

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Głowna przyczyna weryfikacji formalnej negatywnej – brak wersji elektronicznej oraz pisemnej uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów.
Ponadto: w części A:- tab. 5  pytanie 4 ostatnie - wpisano „nie dotyczy”, a na stronie z oświadczeniami – podpisano oświadczenie podatku VAT;	
- tab. 6 – zarówno w przypadku działalności nieodpłatnej i odpłatnej wpisano „nie dotyczy” – brak danych o działalności Wnioskodawcy, jednocześnie w  tabeli 1 
części B wpisano realizację w ramach działalności nieodpłatnej;
- KRS – potwierdzony za zgodność niezgodnie z procedurą; w części B - tab. 1- termin realizacji – wpisano termin  10-ci dniowy dotyczący prawdopodobnie imprezy 
realizowanej w ramach zadania; 
- tab. 2 – pakt 1 i 2 – z podanej informacji nie wynika jakie jest miejsce zamieszkania beneficjentów ostatecznych co jednoznacznie wskazywałoby na 
ponadregionalny charakter zadania;
- tab. 9- budżet zadania – błędnie wypełniona (niezgodna z zał. nr 5 do wniosku);
- brak uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów w wersji pisemnej i elektronicznej.  

Tytuł zadania: AKTYWIZACJA SPORTOWO - REKREACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ SZKOLENIE MOTOLOTNIOWE

Nazwa: CENTRUM REHABILITACJI IM. KS. BISKUPA JANA CHRAPKA  Miejscowość: GRUDZIĄDZ

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną weryfikacji formalnej negatywnej jest przekroczenie limitu procentowego wyznaczonego w ogłoszeniu o konkursie - 7,41% Koszty związane z 
działaniami informacyjnymi i promocyjnymi.

Tytuł zadania: OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE Z WYSTAWĄ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ I WIDOWISKIEM POETYCKO - MUZYCZNYM
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Nazwa: FUNDACJA ARKA BYDGOSZCZ  Miejscowość: BYDGOSZCZ

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Brak wersji elektronicznej Uzasadnienia potrzeby dofinansowania wydawnictwa (plik niemożliwy do odczytania).
Ponadto  w części A: - tab. 4 – zamiast podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON wpisano „nie dotyczy”; - tab. 7 - Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców  – 
wpisano „nie dotyczy”, a z KRS wynika, ze Podmiot wpisany także do rejestru przedsiębiorców; - statut – przesłano kserokopię kserokopii, którą potwierdzono za 
zgodność z oryginałem; podpis na potwierdzeniu nie opatrzony pieczęcią imienną; brak adnotacji sądu, że jest to statut o którym mowa w KRS; w części B: - tab. 11 
Załączniki – brak wersji elektronicznej Uzasadnienia potrzeby dofinansowania wydawnictwa.  

Tytuł zadania: REHABILITACJA TO TEŻ...MOJA WŁASNA DROGA DO POPRAWY I WZMOCNIENIA SPRAWNOŚCI. PROMOCJA AKTYWNOŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ PUBLIKACJĘ PRAC KONKURSOWYCH FUNDACJI ARKA BYDGOSZCZ ORAZ...

Nazwa: FUNDACJA DUCHA NA RZECZ REHABILITACJI NATURALNEJ LUDZI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Miejscowość: TORUŃ

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Z załączonego do wniosku odpisu z KRS wynika, że druga osoba podpisująca wniosek pełni funkcję prezesa zarządu, a we wniosku wpisano wiceprezes Fundacji i 
podpis opatrzono w każdym miejscu pieczęcią wiceprezesa Fundacji.
Funkcja na pieczęci niezgodna z aktualnie pełnioną funkcją (dotyczy drugiej osoby podpisującej wniosek), dotyczy wszystkich podpisów.
Ponadto: w części A: -	KRS – potwierdzony za zgodność niezgodnie z procedurą;-	Statut i oba oświadczenia  - funkcja na pieczęci niezgodna z aktualnie pełnioną 
funkcją (dotyczy drugiej osoby podpisującej wniosek); w części B - tab. 1- termin realizacji – wpisano termin  7 dniowy dotyczący prawdopodobnie imprezy 
realizowanej w ramach zadania; -	ostatnia strona wniosku z oświadczeniami oraz budżet, harmonogram i uzasadnienie konieczności poniesienia określonych 
nakładów - funkcja na pieczęci niezgodna z aktualnie pełnioną funkcją (dotyczy drugiej osoby podpisującej wniosek).

Tytuł zadania: RAJD TATRZAŃSKI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Regionalny zakres terytorialny zadania.Z informacji zawartej w tab. 2 – pkt 2 – wynika, że beneficjenci ostateczni rekrutują się ze środowiska lokalnego i terenu 
całego województwa.
Z załączonego do wniosku odpisu z KRS wynika, że druga osoba podpisująca wniosek pełni funkcję prezesa zarządu, a we wniosku wpisano wiceprezes Fundacji i 
podpis opatrzono w każdym miejscu pieczęcią wiceprezesa Fundacji.Funkcja na pieczęci niezgodna z aktualnie pełnioną funkcją (dotyczy drugiej osoby podpisującej 
wniosek), dotyczy wszystkich podpisów.
Ponadto w części A: -	KRS – potwierdzony za zgodność niezgodnie z procedurą;-	Statut i oba oświadczenia  - funkcja na pieczęci niezgodna z aktualnie pełnioną funkcją 
(dotyczy drugiej osoby podpisującej wniosek); w części B: -	tab. 1- termin realizacji – wpisano termin  3 dniowy dotyczący prawdopodobnie imprezy realizowanej w 
ramach zadania; - ostatnia strona wniosku z oświadczeniami oraz budżet, harmonogram i uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów - funkcja na 
pieczęci niezgodna z aktualnie pełnioną funkcją (dotyczy drugiej osoby podpisującej wniosek).

Tytuł zadania: RAJD ŻEGLARSKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH JACHTEM "WOJEWÓDZTWO TORUŃSKIE" PO BAŁTYKU
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Nazwa: FUNDACJA NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA W 
RUCHU DROGOWYM "ZIELONY LIŚĆ"

 Miejscowość: TORUŃ

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główna przyczyna weryfikacji formalnej negatywnej – brak wersji elektronicznej oraz pisemnej harmonogramu i  uzasadnienia konieczności poniesienia określonych 
nakładów.Inne nieprawidłowości we wniosku to: reprezentacja niezgodna ze statutem i KRS; brak pieczęci imiennych przy podpisach potwierdzających  statut za 
zgodność z oryginałem.
Ponadto: w części A: -	tab. 4 – zamiast podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON wpisano „nie dotyczy”;-	tab. 5 Na pytanie czy statut zawiera zapis o działalności 
na rzecz ON wpisano ”NIE”, a w statucie mowa, że celem Fundacji jest min. działania na rzecz ON; -	statut - podpisy potwierdzające za zgodność z oryginałem nie 
opatrzone pieczęciami imiennymi; potwierdzenie niezgodnie z reprezentacją zapisaną w statucie i KRS; -	na oświadczeniach o nieposiadaniu wymagalnych 
zobowiązań i posiadaniu rachunku bankowego – reprezentacja niezgodna ze statutem i KRS; w części B: -	tab. 1- miejsce realizacji – brak powiatu;-	tab. 2 – pakt 1 i 2 – 
z podanej informacji nie wynika jakie jest miejsce zamieszkania beneficjentów ostatecznych co jednoznacznie wskazywałoby na ponadregionalny charakter zadania;-
	zał. nr 4 – harmonogram -  brak w wersji pisemnej i elektronicznej; -	brak uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów w wersji pisemnej i 
elektronicznej;-	tab. 11 pkt 6 Kwota wnioskowana ze środków PFRON – wpisano „TAK”, a z KRS wynika, że Wnioskodawca nie ma jednostek terenowych i Oddziałów; 
z wniosku nie wynika, że Wnioskodawca występuje na rzecz jednostek organizacyjnych; -	tab. 11 pkt 7 – wpisano „TAK”  i nie załączono innych dokumentów.

Tytuł zadania: POZNAJĘ KRAJ, POZNAJĘ SIEBIE

Nazwa: FUNDACJA WIATRAK  Miejscowość: BYDGOSZCZ

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: We wniosku zidentyfikowano rozbieżność dotyczącą informacji o podatku VAT, w  części A wniosku w tab. 5  pytanie 3 i 4 (przedostatnie i ostatnie) - wpisano „TAK” i 
podano, że jest podatnikiem podatku VAT i nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Natomiast w części B wniosku na stronie 
z oświadczeniami nie podpisano oświadczenia dot. podatku VAT i wpisano „Nie dotyczy, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT”. 
Ponadto w części A: - tab. 1 – nazwa Wnioskodawcy niezgodna z KRS; w części B: - tab. 3 - liczba instytucji – brak danych.

Tytuł zadania: FART FESTIWAL TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI  Miejscowość: BYDGOSZCZ

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: W statucie, na stronie pierwszej w nagłówku zapisano, że został uchwalony na Zjeździe dnia 9 kwietnia 2008 r., natomiast w KRS w Rubryce 4 Informacja o statucie, 
że w dniu 8 kwietnia 2008 r.
Ponadto w części A: - tab. 4 – zamiast podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON wpisano „nie dotyczy”; - KRS – potwierdzony za zgodność niezgodnie z 
procedurą; w części B: - tab. 1- planowane miejsce realizacji zadania - brak powiatu. 

Tytuł zadania: WSZYSCY RAZEM
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Nazwa: POMORSKO-KUJAWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI 
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "ŁUCZNICZKA" W BYDGOSZCZY

 Miejscowość: BYDGOSZCZ

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: W części A wniosku w tab. 8 – opisano działania na rzecz osób niepełnosprawnych za lata 2006 i 2007, a nie dwa ostatnie lata przed terminem złożenia wniosku tj. 
lata 2007 i 2008. 
Ponadto w części A: - tab. 1 – nazwa Wnioskodawcy  niezgodna z KRS; - tab. 4 – zamiast podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON wpisano „nie dotyczy”; - KRS – 
potwierdzony za zgodność niezgodnie z procedurą; w części B: - tab. 1- planowane miejsce realizacji zadania - brak powiatu.

Tytuł zadania: SPRAWNI I AKTYWNI

Nazwa: STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - TEATRALNE TEATR "NASZ"  Miejscowość: WŁOCŁAWEK

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główna przyczyna weryfikacji formalnej negatywnej to wkład własny 5,19% dla organizacji pożytku publicznego oraz lokalny zakres terytorialny zadania.
Ponadto brak możliwości sprawdzenia zgodności sumy kontrolnej z uwagi na brak wniosku w wersji elektronicznej.
Także brak wersji elektronicznej wniosku i budżetu oraz uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów (niemożliwe odczytanie płyty za wyjątkiem 
harmonogramu).
Ponadto: część A:- tab. 4 – zamiast podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON wpisano „nie dotyczy”;-	tab. 5  Data wpisu do rejestru sądowego niezgodna z 
załączonym odpisem z KRS;-	tab. 8 – z opisu działań zrealizowanych na rzecz ON nie wynika, ze dotyczą 2 ostatnich lat; opis bardzo lakoniczny;-	KRS – potwierdzony za 
zgodność niezgodnie z procedurą;-	tab. 10 pkt 7 – inne dokumenty, wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie – wpisano „TAK” i nie załączono żadnych 
dokumentów; część B:-	tab. 1- planowane miejsce realizacji zadania - brak województwa;-	tab. 2 – pkt 1 – z podanej informacji nie wynika jakie jest miejsce 
zamieszkania beneficjentów ostatecznych;-	tab. 3 – wypełniono tabelę na drugi rok realizacji zadania;-	tab. 9- budżet zadania – wypełniono tabelę na drugi rok 
realizacji zadania;-	brak budżetu w wersji elektronicznej; -	brak uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów w wersji elektronicznej; -	tab. 11 pkt 7 – 
wpisano „TAK” i nie załączono innych dokumentów. 

Tytuł zadania: PASJOTERAPIA

Nazwa: STOWARZYSZENIE KOBIET PO MASTEKTOMII "AMAZONKI"  Miejscowość: WŁOCŁAWEK

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Głowna przyczyna weryfikacji formalnej negatywnej – brak wersji elektronicznej oraz pisemnej uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów. 
Niemożliwe odczytanie płyty za wyjątkiem harmonogramu.
Ponadto brak możliwości sprawdzenia zgodności sumy kontrolnej z uwagi na brak wniosku w wersji elektronicznej oraz wkład własny 17,69% dla Wnioskodawcy nie 
posiadającego statusu organizacji pożytku publicznego.
Ponadto w części A: -	tab. 1 – nazwa Wnioskodawcy  niezgodna z KRS; -	tab. 4 – zamiast podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON wpisano „nie dotyczy”; -	tab. 5 – 
Czy statut zawiera zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - wpisano „TAK”, natomiast w załączonym statucie brak literalnego zapisu o osobach 
niepełnosprawnych; -	KRS – potwierdzony za zgodność niezgodnie z procedurą; -	Statut – załączona potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia budzi 
wątpliwość czy stanowi jednorodny dokument (strony 1-4 i 8 pisane inną czcionką aniżeli str. 5-7); na ostatniej stronie statutu zapis iż został przyjęty uchwałą z dnia 
28.10.2002 r., a z KRS wynika, że 08.04.2003 r. wprowadzono zmiany (zmiany dotyczą tych paragrafów które pisane są inna czcionką); w statucie raz mowa o 
prezesie i wiceprezesie a w innym miejscu o przewodniczącym i wiceprzewodniczącym; w części B:-	tab. 1- na ile lat zostało zaplanowane zadanie – wpisano słowo 
”jednorazowy” zamiast podać ilość lat;-	tab. 3 – liczba osób nad tabelą wpisano „0” beneficjentów ostatecznych;-	zał. nr 4 – harmonogram brak wersji papierowej;-
	brak budżetu w wersji elektronicznej;-	brak uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów w wersji papierowej i elektronicznej; -	tab 11 – w pkcie 7 
zaznaczono „TAK” nie składając jednocześnie innych dokumentów.

Tytuł zadania: AMAZONKI W STADNINIE KONI
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Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Głowna przyczyna weryfikacji formalnej negatywnej – brak wersji elektronicznej oraz pisemnej uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów. 
Niemożliwe odczytanie płyty za wyjątkiem harmonogramu.
Ponadto: Brak możliwości sprawdzenia zgodności sumy kontrolnej z uwagi na brak wniosku w wersji elektronicznej; Lokalny zakres terytorialny zadania.
Z informacji zawartej w tab. 2 – pakt 1 – nie wynika, jakie jest miejsce zamieszkania beneficjentów ostatecznych. W części A:-	tab. 1 – nazwa Wnioskodawcy  
niezgodna z KRS; -	tab. 4 – zamiast podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON wpisano „nie dotyczy”; -	tab. 5 – Czy statut zawiera zapis o działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych - wpisano „TAK”, natomiast w załączonym statucie brak literalnego zapisu; -	KRS – potwierdzony za zgodność niezgodnie z procedurą; -	Statut – 
załączona potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia budzi wątpliwość czy stanowi jednorodny dokument strony( 1-4 i 8 pisane inną czcionką aniżeli str. 5-
7); na ostatniej stronie zapis iż statut został przyjęty uchwałą z dnia 28.10.2002 r., a z KRS wynika, że 08.04.2003 r. wprowadzono zmiany (zmiany dotyczą tych 
paragrafów które pisane są inna czcionką); w statucie raz mowa o prezesie i wiceprezesie a w innym miejscu o przewodniczącym i wiceprzewodniczącym; w części B: -
	tab. 1- na ile lat zostało zaplanowane zadanie – wpisano słowo ”jednorazowy” zamiast podać ilość lat;-	tab. 1- termin realizacji – wpisano termin  7 dniowy dotyczący 
prawdopodobnie imprezy realizowanej w ramach zadania; -	tab. 2 – pkt 1 – z podanej informacji nie wynika jakie jest miejsce zamieszkania beneficjentów 
ostatecznych;-	tab. 2 – pakt 2 – zamiast informacji wpisano „40 osób”;-	tab. 3 – liczba osób na tabelą wpisano „0” beneficjentów ostatecznych;-	zał. nr 4 – 
harmonogram brak wersji papierowej;-	brak budżetu w wersji elektronicznej;-	brak uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów w wersji papierowej i 
elektronicznej; -	tab 11 – w pkcie 7 zaznaczono „TAK” nie składając jednocześnie innych dokumentów.

Tytuł zadania: AKTYWNY WYPOCZYNEK W ZAKOPANEM

Oddział: lubelski

Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO 
W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 Miejscowość: TOMASZÓW LUBELSKI

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1.zadanie nie ma charakteru ponadregionalnego. Zgodnie z pkt.VI Ogłoszenia o konkursie Wnioskodawca może sie ubiegać w PFRON o zlecanie realizacji zadania 
planowanego do realizacji na obszarze więcej niż jednego województwa lub zadania kierowanego do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania 
znajdują się na terenie co najmniej 2 województw.
2. Wnioskodawca zadeklarował wkład własny w wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych zadania. Zgodnie z pkt. VI ogoszeniem o konkursie - Wnioskodawca będący 
organizacją pożytku publicznego zobowiązany jest do określenia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach 
realizacji zadania.

Tytuł zadania: KONFERENCJA:SYSTEMOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE I ZAWODOWO PRZY 
WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZADOWEJ Z SAMORZĄDEM NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 
UMYSŁOWYM KOŁO W TOMASZOWIE LUBELSKIM.

Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO W 
LUBLINIE

 Miejscowość: LUBLIN

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1.zadanie nie ma charakteru ponadregionalnego.
2.brak wersji papierowej załącznika pn.Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów.

Tytuł zadania: JESTEM AKTYWNY - JESTEM POTRZEBNY
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Oddział: lubuski

Nazwa: POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY ZARZĄD OKRĘGOWY  Miejscowość: ZIELONA GÓRA

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Nie można stwierdzić czy Wnioskodawca spełnia kryteria uprawniające do złożenia wniosku, ponieważ  nie przedstawił wypisu z rejestru sądowego ani statutu oraz 
nie uzupełnił informacji we wniosku. Zadanie nie ma charakteru ponadregionalnego. Nie można stwierdzić od kiedy Wnioskodawca działa na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Brak wersji elektronicznej wniosku. Brak podpisu i pieczęci p. R. Fileckiego.
Brak informacji w punkcie 6 o prowadzonej działalności oraz brak informacji w punkcie 8 od kiedy Wnioskodawca prowadzi działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Brak załączników części A: statutu, wypisu z rejestru sądowego oraz umowy partnerskiej.
W częsci B data rozpoczęcia realizacji zadania 02.10.2008r. (jest niezgodna z ogłoszeniem o konkursie nr 3). Nierozpisana kwota wkładu niefinansowego w poz. B.2 
punktu 9 Budżet zadania. Niezgodna liczba beneficjentów ostatecznych zadania w punkcie 3 wniosku. Brak załączników w wersji papierowej i elektronicznej części B: 
harmonogramu realizacji zadania, uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów. Podpisane  oświadczenie o podatku VAT mimo, że we wniosku 
zaznaczono „nie dotyczy”.

Tytuł zadania: OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH I OŚRODKÓW SZKOLNO - 
WYCHOWAWCZYCH

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Nie można stwierdzić czy Wnioskodawca spełnia kryteria uprawniające do złożenia wniosku, ponieważ nie przedstawił wypisu z rejestru sądowego ani statutu oraz 
nie uzupełnił informacji we wniosku. Zadanie nie ma charakteru ponadregionalnego. Nie można stwierdzić od kiedy Wnioskodawca działa na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Brak wersji elektronicznej wniosku. Brak informacji w punkcie 6 o prowadzonej działalności oraz w punkcie 8 od kiedy Wnioskodawca prowadzi 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Brak załączników części A: statutu, wypisu z rejestru sądowego oraz umowy partnerskiej.
Nierozpisana kwota wkładu niefinansowego w poz. B.2 punktu 9 Budżet zadania. Brak załączników części B w wersji papierowej i elektronicznej: harmonogramu 
realizacji zadania, uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów. Podpisane oświadczenie o podatku VAT mimo, że we wniosku zaznaczono „nie 
dotyczy”.

Tytuł zadania: OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH I OŚRODKÓW SZKOLNO - 
WYCHOWAWCZYCH

Nazwa: POLSKIE TOWRZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W ZIELONEJ 
GÓRZE

 Miejscowość: ZIELONA GÓRA

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Wkład własny wynosi 9,45%. Wnioskodawca podał we wniosku błędną datę wpisu do rejestru sądowego. Nie uzupełnił informacji w punkcie 8 (str. 3) od kiedy 
prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz brak jest opisu zrealizowanych działań.
Wnioskodawca zaznaczył, iż nie korzystał ze środków PFRON (korzystał umowa nr ERN/000002/04/D). Przedstawiony statut nie jest opatrozny pieczęcią Sądu. Brak 
wersji elektronicznej załaczników części B - harmonogramu realizacji zadania oraz uzasadnienia poniesienia określonych kosztów.

Tytuł zadania: NIEPEŁNOSPRAWNI - NA PRZEKÓR LOSOWI
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Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ"  Miejscowość: BYTOM ODRZAŃSKI

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Brak wersji elektronicznej wniosku. 
Brak wersji elektronicznej załączników części B: harmonogramu realizacji zadania oraz uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów.
Przedstawiony statut nie jest opatrzony pieczęcią sądu oraz nie jest poświadczony przez osoby upoważnione.

Tytuł zadania: XI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI MUZYCZNEJ NIEWIDOMYCH

Nazwa: STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "KREATOR"  Miejscowość: ZIELONA GÓRA

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Wkład własny wynosi 5,5%. Zadanie ma charakter lokalny (zgodnie z ogłoszeniem o konkursie nr 3 powinno mieć ponadregionalny).
Przedstawiony statut nie jest opatrzony pieczęcią Sądu oraz statut nie jest poświadcozny przez osoby upoważnione.
W punkcie 7 oświadczenia (str.14 wniosku) jest niezgodność wersji papierowej z wersją elektroniczną, ponieważ oświadczenie jest poprawione długopisem.

Tytuł zadania: "RAZEM ŁATWIEJ"
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Oddział: łódzki

Nazwa: "ŚWIATEŁKO NADZIEI" PRZY ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W 
PABIANICACH

 Miejscowość: PABIANICE

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zadanie powinno mieć charakter ponadregionalny – we wniosku określono, że zadanie ma charakter regionalny.
Wniosek został podpisany tylko przez jedną osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z wpisem w KRSie do reprezentowania podmiotu 
uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes oraz jeden Członek Zarządu.
Wkład własny wnioskodawcy jest mniejszy niż 20% kosztów kwalifikowalnych zadania, wynosi 16,80%.
Brak statutu Stowarzyszenia. Brak harmonogramu i uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów (w wersji papierowej i elektronicznej). Brak umowy 
partnerskiej.
W pkt. 4 oświadczeń wpisano, że nie jest planowane pobieranie opłat od beneficjentów ostatecznych zadania, w pkt. 9 części B wniosku podano, że część wkładu 
własnego będzie pochodzić z opłat od beneficjentów ostatecznych zadania (w KRS brak informacji dot. prowadzenia działalności odpłatnej).

Tytuł zadania: I BIWAK "RAJDOWYCH PRZYJACIÓŁ"-SZLAKIEM POLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Nazwa: AEROKLUB ŁÓDZKI IM.KPT.PIL.F. ŻWIRKI  Miejscowość: ŁÓDŹ

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Załączona do wniosku kserokopia wypisu z rejestru sądowego nie jest aktualna (wydana wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku) oraz nie została 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, sekretarza sądu lub pracownika PFRON. Brak uzasadnienia konieczności poniesienia 
określonych nakładów (w wersji papierowej i elektronicznej).

Tytuł zadania: II PIKNIK LOTNICZY "BĄDŹMY RAZEM"

Nazwa: FUNDACJA "JAŚ I MAŁGOSIA"  Miejscowość: ŁÓDŹ

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego-zgodnie z ogłoszeniem o konkursie powinien wnieść wkład własny w wysokości conajmniej 10% kosztów 
kwalifikowalnych zadania-określony we wniosku wkład własny jest mniejszy niż 10% i wynosi 3,42%

Tytuł zadania: "WSZYSCY JESTEŚMY NIENORMALNI" OG.ÓLNOPOLSKA KAMPANIA INFORMACYJNA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa: FUNDACJA "OSTOJA" IM. SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA W OPOCZNIE  Miejscowość: BRAK

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zadanie powinno mieć charakter ponadregionalny – we wniosku określono, że zadanie ma charakter lokalny.

Tytuł zadania: OPŁATEK INTEGRACYJNY
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Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zadanie powinno mieć charakter ponadregionalny – we wniosku określono, że zadanie ma charakter regionalny.

Tytuł zadania: BIWAK Z PRZYGODĄ I PIOSENKĄ

Nazwa: ŁÓDZKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH - STOWARZYSZENIE SPORTOWO-EDUKACYJNE  Miejscowość: ŁÓDŹ

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Brak załącznika – aktualnego wypisu z rejestru sądowego (wyciągu z ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej Prezydenta Miasta 
Łodzi w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi);  w wersji elektronicznej brak harmonogramów (wersja elektroniczna zawiera tylko jeden harmonogram); 
przekroczono wyznaczony w ogłoszeniu o konkursie limit procentowy wartości kosztów przeznaczonych na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz wyposażenia a także kosztu najmu ww składników majątkowych (kategoria 5 budżetu) - 10,12%

Tytuł zadania: I INTEGRACYJNE REGATY OSÓB NIESŁYSZACYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Brak załącznika – aktualnego wypisu z rejestru sądowego (wyciągu z ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej Prezydenta Miasta 
Łodzi w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi);  w wersji elektronicznej brak harmonogramu(wersja elektroniczna zawiera tylko jeden harmonogram).

Tytuł zadania: PUCHAR POLSKIE NIESŁYSZĄCYCH W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Brak załącznika – aktualnego wypisu z rejestru sądowego (wyciągu z ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej Prezydenta Miasta 
Łodzi w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi);

Tytuł zadania: MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W PIŁCE SIATKOWEJ SENIORÓW MĘŻCZYZN OLDBOYÓW - OD 35 LAT

Nazwa: ŁÓDZKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  Miejscowość: ŁÓDŹ

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Harmonogram realizacji zadania nie został sporządzony wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej PFRON (w wersji papierowej).W wersji elektronicznej brak 
harmonogramu realizacji zadania.Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w wersji elektronicznej zapisane jest w niewłaściwym formacie, 
załącznik nie otwiera się.

Tytuł zadania: PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PT. "MÓJ ŚWIAT PEŁEN SŁOŃCA, PRZYJAŹNI I UŚMIECHU"
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Nazwa: ŁÓDZKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU  Miejscowość: ŁÓDŹ

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zadanie powinno mieć charakter ponadregionalny – we wniosku określono, że zadanie ma charakter regionalny.

Tytuł zadania: MPREZY INTEGRACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE I 
RUCHOWO "SUCURS" W ŁODZI

 Miejscowość: ŁÓDŹ

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Wniosek został podpisany tylko przez jedną osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji. Zgodnie z zapisem w rejestrze sądowym do składania oświadczeń woli w 
zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków 
Zarządu-w tym Prezesa lub Wice prezesa oraz Skarbnika.
Załączona do wniosku kserokopia wypisu z rejestru sądowego nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, sekretarza sądu 
lub pracownika PFRON. 
Załączony statut nie posiada zatwierdzenia przez sąd rejestrowy.
Brak załączników 5a i 5b do części B wniosku: Uzasadnienia potrzeby dofinansowania wydawnictwa i Informacji o liczbie wszystkich dotychczasowych wydań. 

Tytuł zadania: WYDRUK I WPROWADZENIE SKRYPTU "WIEM I POTRAFIĘ" DO PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH

Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH  Miejscowość: ŁÓDŹ

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zadania powinny mieć charakter ponadregionalny – we wniosku w zadaniu nr 2 - Dzień solidarności z osobami chorującymi na 
schizofrenię - określono, że zadanie ma charakter lokalny.

Tytuł zadania: DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI CHORUJĄCYMI NA SCHIZOFRENIĘ
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Oddział: małopolski

Nazwa: FUNDACJA ANDRZEJA BRANDSTATTERA PRO ARTIS  Miejscowość: ZAKOPANE

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Brak wersji elektronicznej wniosku; brak budżetu zadania (załącznik nr 5); brak pieczęci imiennej; brak statutu (kserokopii z oryginalnego dokumentu z pieczęciami 
sądowymi, poświadczonego za zgodność z oryginałem); brak załącznika "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów";
nie wpisana podstawa zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON; w pkt 10 podpunkt 7 wpisano błędnie "tak"- dot. pkt III ogłoszenia o konkursie; Wnioskodawca nie 
prowadził dotąd działalności na rzecz osób niepełnosprawnych a wnioskuje o kwotę wyższą niż 25 000,00 zł - dot. pkt VI ogłoszenia o konkursie.

Tytuł zadania: WIERCHOWE SPOTKANIA

Nazwa: FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM  Miejscowość: STRÓŻE

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Niezgodność wpisów we wniosku z zapisami w odpisie z KRS (Wnioskodawca wpisał, że Fundacja prowadzi działalność odpłatną a nie ma zapisu o prowadzeniu 
działalności odpłatnej w KRS).

Tytuł zadania: ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Nazwa: FUNDACJA SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  Miejscowość: KRAKÓW

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: brak  Załącznika "Umowa Partnerska"(cz.A Wniosku, tabela 10  punkt 6) -zadanie jest realizowane w Partnerstwie- zgodnie z zapisami procedur rozdz.III, punkt 18, 
podpunkt 1-8

Tytuł zadania: X MIĘDZYNARODOWY PLENER DLA ARTYSTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa: FUNDACJA ŚWIADCZENIA WSZECHSTRONNEJ POMOCY MATERIALNEJ I 
DUSZPASTERSKIEJ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM IMIENIA MATKI TERESY Z KALKUTY

 Miejscowość: NOWY TARG

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: brak statutu (kserokopii egzemplarza zatwierdzonego przez sąd), brak wpisu podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na PFRON; brak podpisu pod wnioskiem 3 osoby z 
zarządu fundacji(zgodnie z zapisem w KRS wniosek muszą podpisać 3 osoby z Zarządu) lub winna być przedstawiona pisemna zgoda prezydium Rady Fundacji do 
zaciągania zobowiązań),część A :błąd pisarski w tab 10 punkt 7 - wpisano "tak" a nie dołączono dokumentów , część B:błąd pisarski w tab. 11 punkt 7 wpisano "tak" a 
nie dołączono żadnych dokumentów 

Tytuł zadania: W BIESZCZADY PO ZDROWIE
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Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: brak statutu (kserokopii egzemplarza zatwierdzonego przez sąd), brak  wpisu podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na PFRON; brak podpisu  pod wnioskiem 3 osoby 
z zarządu fundacji(zgodnie z zapisem w KRS wniosek muszą podpisać 3 osoby z Zarządu) lub winna być przedstawiona  pisemna zgoda prezydium Rady Fundacji do 
zaciągania zobowiązań),część A :błąd pisarski w tab 10 punkt 7 - wpisano "tak" a nie dołączono dokumentów , część B:błąd pisarski w tab. 11 punkt 7 wpisano "tak" a 
nie dołączono żadnych dokumentów

Tytuł zadania: ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA

Nazwa: FUNDACJA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SCHRONISKO GŁODÓWKA  Miejscowość: BUKOWINA TATRZAŃSKA

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Wniosek nie spełnia wymogu tożsamości wersji papierowej z elektroniczną (niezgodna suma kontrolna)- pkt III ogłoszenia o konkursie; wnioskowana kwota 
dofinansowania dla organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok nie może przekroczyć 25 000,00 zł a Wnioskodawca wnioskuje o kwotę 
wyższą, jednocześnie deklarując we wniosku, że nie prowadzi działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - pkt VI ogłoszenia o konkursie; załączony odpis z KRS jest 
nieaktualny; statut nie posiada pieczęci sądowych; płyta nie została opisana; wpisy we wniosku nie są zgodne z zapisami w KRS (dot. działalności odpłatnej)- pkt III 
ogłoszenia o konkursie

Tytuł zadania: JA TEŻ IDĘ W GÓRY - CYKL IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WSPIERAJĄCY ICH REHABILITACJĘ I TERAPIĘ

Nazwa: STOWARZYSZENIE KOBIET PO MASTEKTOMII "KLUB SĄDECKICH AMAZONEK" IM. 
HELENY WŁODARCZYK

 Miejscowość: NOWY SĄCZ

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Brak statutu - kserokopii z oryginalnego dokumentu z widocznymi pieczęciami sądowymi, poświadczonej za zgodność z oryginałem:
Brak załącznika "Informacja o liczbie wszystkich dotychczasowych wydań"

Tytuł zadania: INFORMATOR DOTYCZĄCY RAKA PIERSI - PROFILAKTYKA, DIAGNOZA, MASTEKTOMIA

Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO- 
GOSPODARCZEGO "KLUCZ"

 Miejscowość: KLUCZE

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: niezgodna suma kontrolna - wniosek nie spełnia wymogu tożsamości wersji papierowej z elektroniczną; cz.A: brak oryginału KRS lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, niekompletny opis płyty CD; w tabeli 10. punkt 7 wpisano "tak" a nie dołączono żadnych dokumentów; część B  
Wniosku : brak podpisów i pieczątek osób upoważnionych pod oświadczeniami na końcu części B wniosku

Tytuł zadania: PODAJ DALEJ - ROZPOWSZECHNIANIE DOBRYCH PRAKTYK W PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 
I UMYSŁOWO "NADZIEJA"

 Miejscowość: NOWY SĄCZ

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Przekroczony został dopuszczalny limit procentowy kosztów osobowych administracji i obsługi zadania - 21,03%, co jest niezgodne z pkt VII ppkt 1 ogłoszenia o 
konkursie (maksymalnie mógł wynosić 10%)

Tytuł zadania: "NADZIEJA" W INFORMACJI

Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI "DOM NADZIEI"  Miejscowość: KRAKÓW

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: zadanie ma charakter regionalny (zgodnie z punktem V ogłoszenia o 3 konkursie Wnioskodawcy mogą się ubiegać wyłącznie  o zlecenie realizacji zadań o charakterze 
ponadregionalnym); błąd pisarski: w tab. 10 punkt 7 wpisano "tak" a nie dołączono żadnych dokumentów;  brak kompletnego opisu płyty CD

Tytuł zadania: PROWADZENIE OŚRODKA DIAGONOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNEGO
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Oddział: mazowiecki

Nazwa: FUNDACJA "CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO"  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: brak załącznika do części A wniosku- KRS oraz brak załącznika do części B - uzasadnienie poniesienia nakładów, nieprawidłowo poświadczony statut

Tytuł zadania: REHABILITACJA PRZEZ TWÓRCZOŚĆ

Nazwa: FUNDACJA "GNIAZDO PIRATÓW"  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: brak załącznika części A wniosku - statutu
budżet nie wykazuje przychodu z deklarowanej działalności odpłatnej
brak wpisu o działalności odpłatnej w KRS

Tytuł zadania: ZOBACZYĆ MORZE IV

Nazwa: FUNDACJA ARTYSTYCZNA TST  Miejscowość: PRUSZKÓW

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zadanie zweryfikowano negatywnie ze względu na:
- brak wniosku w wersji elektronicznej,
- brak załącznika w wersji papierowej o nazwie "Harmonogram realizacji zadania",
- brak załącznika w wersji papierowej o nazwie "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów"
- nieprawidłowym poświadczeniem za zgodność wypisu z rejestru sądowego,
- niewypełnieniem tabeli nr 4 części A wniosku, dot. informacji o podstawie zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.

Tytuł zadania: "KULTURA BEZ BARIER" - PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zadanie zweryfikowano negatywnie ze względu na:
- zakres regionalny zadania
- brak wniosku w wersji elektronicznej,
- brak załącznika w wersji papierowej o nazwie "Harmonogram realizacji zadania",
- brak załącznika w wersji papierowej o nazwie "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów"
- nieprawidłowym poświadczeniem za zgodność wypisu z rejestru sądowego,
- niewypełnieniem tabeli nr 4 części A wniosku, dot. informacji o podstawie zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.

Tytuł zadania: "BLIŻEJ SIEBIE" - KONCERT I PŁYTA CD
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Nazwa: FUNDACJA AWANGARDA  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1) Przekroczony limit kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (limit 5%, wartość w budżecie 5,42%) - pkt 4 Karty 
Oceny Formalnej
2) Brak wersji papierowej i elektronicznej załącznika "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów (zał. 3 do części B wniosku) - pkt 11 Karty Oceny 
Formalnej
3) Nieprawidłowo poświadczona kopia KRS - pkt 11 Karty Oceny Formalnej

Tytuł zadania: PLENER MALARSKI I INSTALACJA "AWANGARDA ART-BOXES"

Nazwa: FUNDACJA POMOCY RODZINIE - GWIAZDECZKA  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zadanie zweryfikowano negatywnie ze względu na:
- Nie prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ( zgodnie z podanymi informacjami we wniosku - tab. 8 część A wniosku),
- zakres regionalny zadania,
- okres działalności Wnioskodawcy nie przekracza 1 roku, natomiast kwota wnioskowana przekracza 25.000,00 zł,
- nieprawidłowe poświadczenie wypisu z rejestru sądowego.

Tytuł zadania: SPOTKANIA Z MUZYKĄ

Nazwa: FUNDACJA POZYTYWNY IMPULS  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Brak załącznika "Harmonogram realizacji zadania" w wersji papierowej i elektronicznej. W punkcie 8 cz. A Wnioskodawca wpisał, że nie prowadzi działalności na 
rzecz ON - jeżeli Wnioskodawca działa na rzecz ON krócej niż rok to wnioskowana kwota dofinansowania nie może być większa od 25.000 zł. Nie wpisano podstawy 
zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON i podstawy prawnej zwolnienia z VAT.

Tytuł zadania: BĄDŹ ŚWIADOMY Z "POZYTYWNYM IMPULSEM"

Nazwa: FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: zadanie niezgodne z ogłoszeniem o konkursie - złożone na 3 lata

Tytuł zadania: IDEA LUDWIKA BRAILLE,A DROGĄ DO INTEGRACJI NIEWIDOMYCH ZE SPOŁECZEŃSTWEM

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: zadanie niezgodne z ogłoszeniem o konkursie- złożone na 3 lata

Tytuł zadania: BLIŻEJ POLSKI - OGÓLNOPOLSKI ZLOT MIŁOŚNIOKÓW TURYSTYKI ŚRODOWISKA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
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Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: zadanie niezgodne z ogłoszeniem o konkursie - zgłoszone na 3 lata

Tytuł zadania: ATLAS TURYSTYCZNY - 100 NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC W POLSCE-ZABYTKI I KRAJOBRAZY WRESZCIE DOSTEPNE DLA NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZĄCYCH

Nazwa: FUNDACJA SZKOŁA NIEZWYKŁA  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: W budżecie zadania przekroczony limit 10% w nakładach na nabycie środków trwałych. Nie wpisano podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON. Źle poświadczony 
za zgodność z oryginałem KRS.

Tytuł zadania: PUBLIKACJA I UDOSTĘPNIENIE KSIĄŻKI "DYSPRAXIA DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER"

Nazwa: OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1)brak załącznika do części B wniosku "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów" w obu wersjach (elektronicznej i papierowej) 2)W Pkt 8 części 
A wniosku - informacje sprzeczne z danymi podanymi w konkursie nr 1

Tytuł zadania: NGO BEZ BARIER 2. ZARZĄDZANIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WOLONTARIAT

Nazwa: POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W CIECHANOWIE  Miejscowość: CIECHANÓW

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1) Zakres zadania  - regionalny (nie dotrzymano V. punktu ogłoszenia o konkursie).
2) Nie wypełniono rubryk w części B punkt 3 - przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych.

Tytuł zadania: PTSR DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa: RADOMSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
START

 Miejscowość: RADOM

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Wnioskodawca wpisał, że zakres terytorialny zadania jest regionalny, natomiast z rozdziału V ogłoszenia o konkursie wynika że zadanie musi mieć charakter 
ponadregionalny. 

Tytuł zadania: SPARTAKIADA SPORTOWO-REKREACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
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Nazwa: STOWARZYSZENIE INTEGRACJI Z ARTYSTAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI "DOM MUZYKI"  Miejscowość: MIŃSK MAZOWIECKI

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zadanie zweryfikowano negatywnie ze względu na:
- przekroczenie dozwolonego limitu kosztów osobowych administracji i obsługi zadania,
- brak załącznika "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów",
- brak załącznika "Uzasadnienie potrzeby dofinansowania wydawnictwa",
- brak załącznika "ocena merytoryczna przydatności publikacji".

Tytuł zadania: MOŻNA INACZEJ MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA DOM MUZYKI

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zadanie zweryfikowano negatywnie ze względu na:
- przekroczenie dozwolonego limitu kosztów osobowych administracji i obsługi zadania,
- brak załącznika "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów".

Tytuł zadania: X JUBILEUSZOWY FESTIWALINTEGRACYJNY IM. MARKA KOTAŃSKIEGO WOLNI OD ZŁA

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zadanie zweryfikowano negatywnie ze względu na:
- brak załącznika "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów",
- brak umowy partnerskiej.

Tytuł zadania: IMPREZA JUBILEUSZOWA

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: brak załącznikaczęści B wniosku uzasadnienie poniesienia określonych nakładów

Tytuł zadania: DROGA DO DOMU MUZYKI
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Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCOWE W ZAKRZEWIE BLIŻEJ  SIEBIE  Miejscowość: ZAKRZEWO

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zadanie zweryfikowano negatywnie ze względu na:
a) brak załącznika wyskazanego w pkt 10 ppkt 1 „Aktualnego wypisu z rejestru sądowego” wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku 
(załączono nieaktualny KRS z 16.09.2008r.),
b) brak załącznika „Wniosku w wersji elektronicznej” (na załączonej płycie jest tylko program „Generator wniosków”) – Oddział nie może potwierdzić tożsamości 
wersji elektronicznej z papierową na podstawie sumy kontrolnej,
c) Pkt 5 – brak prawidłowej  podstawy prawnej (tj. artykuł, ustęp itd. Ustawy)  zwolnienia z podatku VAT,
d) Pkt 7 – oświadczono, że Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej (jednocześnie na nieaktualnym KRS jest adnotacja, że podmiot wpisany także do 
rejestru przedsiębiorców),
e) nieprawidłoww wypełnienie pola „Na ile lat to zadanie zostało zaplanowane” oraz „Termin realizacji zadania”. Wpisano 3 letni okres realizacji z terminem 
rozpoczęcia 15.04.1994r. i zakończenia 31.08.2009r.(?). Informujemy, że w ramach konkursu nr 3 nie ma możliwości ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej, 
zarówno termin jak i okres realizacji zadania musi dotyczyć 2009r.  Analogicznie pkt 3 „Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych ...” wypełniamy tylko dla 1 
roku.

Tytuł zadania: XVI DZIEŃ HUMORU I SATYRY

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zadanie zweryfikowano negatywnie ze względu na:
a) brak załącznika wykazanego w pkt 10 ppkt 1 „Aktualnego wypisu z rejestru sądowego” wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku 
(załączono nieaktualny KRS z 16.09.2008r.),
b) brak załącznika „Wniosku w wersji elektronicznej” (na załączonej płycie jest tylko program „Generator wniosków”) – Oddział nie może potwierdzić tożsamości 
wersji elektronicznej z papierową na podstawie sumy kontrolnej,
c) Pkt 5 – brak prawidłowej  podstawy prawnej (tj. artykuł, ustęp itd. Ustawy)  zwolnienia z podatku VAT,
d) Pkt 7 – oświadczono, że Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej (jednocześnie na nieaktualnym KRS jest adnotacja, że podmiot wpisany jest także 
do rejestru przedsiębiorców),
e) Pkt 10 ppkt 7 „Inne dokumenty, wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie” zaznaczono „Tak” a nie załączono żadnych dokumentów (powinno być „Nie”)
Pkt 1 „Opis zadania” - Wnioskodawca nieprawidłowo wypełnił pola „Na ile lat to zadanie zostało zaplanowane” oraz „Termin realizacji zadania”. Wpisano 3 letni 
okres realizacji z terminem rozpoczęcia 01.07.2007r. i zakończenia 30.09.2009r.(?). Informujemy, ż w ramach konkursu nr 3 nie ma możliwości ubiegania się o 
zawarcie umowy wieloletniej, zarówno termin jak i okres realizacji zadania musi dotyczyć 2009r.  Analogicznie Pkt 3 „Przewidywana liczba beneficjentów 
ostatecznych ...” wypełniamy tylko dla 1 roku.

Tytuł zadania: BIWAK Z HUMOREM
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Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓL DZIECI NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZĄCYCH TĘCZA

 Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1)Wnioskodawca określił zakres terytorialny zadania jako lokalny. Zgodnie z rozdziałem V ogłoszenia o Konkursie nr 3 – „Wnioskodawca może ubiegać się w PFRON o 
zlecenie realizacji zadania o charakterze ponadregionalnym”.
2)Wnioskodawca wykazał wkład własny w wysokości 8,13% kosztów kwalifikowanych zadania (wkład własny w przypadku organizacji pożytku publicznego – wynosi 
co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych zadania)
3)W części A wniosku:
a)brak dokładnej podstawy zwolnienia z podatku VAT,
b)w pkt 10 ppkt 7 należy wpisać NIE (ponieważ Wnioskodawca nie załączył żadnych dodatkowych dokumentów do części A wniosku).

Tytuł zadania: BUDOWANIE DOJRZAŁOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB DOROSŁYCH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH Z DODATKOWYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA BARDZIEJ 
KOCHANI

 Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Brak załącznika pn. umowa partnerska (lub porozumienie). 

Tytuł zadania: BARDZIEJ KOCHANI CZYLI WSZYSTKO, CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O ZESPOLE DOWNA. DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY DO 
OGÓLNOKRAJOWEGO WYDANIA GAZETY WYBORCZEJ.

Nazwa: TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. EDWARDA KOWALIKA  Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zadanie zweryfikowano negatywnie ze względu na:
- przekroczenie dozwolonego limitu kosztów funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadania.

Tytuł zadania: WYDANIE PISMEM BRAILA ZESZYTU "GAMY I PASAŻE 2" NA FORTEPIAN

Nazwa: WARSZAWSKIE KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z 
UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

 Miejscowość: WARSZAWA

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zadanie zweryfikowano negatywnie ze względu na:
- regionalny charakter zadania, co jest niezgodne z ogłoszeniem o konkursie nr 3.

Tytuł zadania: AKTYWNOŚĆ KU NIEZALEŻNOŚCI
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Oddział: opolski

Nazwa: OPOLSKI KLUB SPORTOWO - TURYSTYCZNY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 
CROSS W OPOLU

 Miejscowość: OPOLE

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Przyczyny negatywnej oceny formalnej zadania:
- przekroczenie progu procentowego w kategorii "koszty osobowe administracji i obsługi zadania"( rozdz. VII pkt 1 ogłoszenia o konkursie ),
- brak możliwości odczytu wersji elektronicznej wniosku, zapis wniosku w innym formacie niż przewidziany w Generatorze Wniosków( rozdz. III ogłoszenia o 
konkursie ),
- opis zadania nie zawiera wskazania daty oraz częstotliwości działań w ramach realizacji zadania ( rozdz. IV ogłoszenia o konkursie ),
- brak podania podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON w pkt.4 wniosku.
Ponadto stwierdzono:
- błąd w podziale środków stanowiących wkład własny Wnioskodawcy w pkt 9 wniosku,
- wskazanie dla zadania trybu wieloletniego, które w III konkursie nie jest możliwe, stanowi podstawę negatywnej weryfikacji zgłoszonego zadania na lata 2010-2011 
( rozdz. V ogłoszenia o konkursie ).

Tytuł zadania: MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOBIET I MĘŻCZYZN W WARCABACH STUPOLOWYCH
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Oddział: podkarpacki

Nazwa: POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ PODKARPACKI W RZESZOWIE  Miejscowość: RZESZÓW

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1.Punkt 6 cz.A wniosku: „Przedmiot działalności statutowej” wypełniony został nie zgodnie z KRS (podział na działalność odpłatną i nieodpłatną).
2.Wnioskodawca oświadcza iż zadanie realizowane będzie w ramach działalności odpłatnej oraz iż planowane jest pobieranie opłat od ostatecznych beneficjentów a 
jednocześnie nie wykazuje żadnych przychodów w załączniku „Budżet zadania” ani w pkt 9 cz.B wniosku (wpłaty i opłaty beneficjentów ostatecznych). 

Tytuł zadania: CISZA PODKARPACKA

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1.Punkt 6 cz.A wniosku: „Przedmiot działalności statutowej”  wypełniony został nie zgodnie z KRS (podział na działalność odpłatną i nieodpłatną).
2.W punkcie 1 cz.B wniosku w rubryce na ile lat zostało zaplanowane zadanie wpisano „nie dotyczy”.

Tytuł zadania: DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA NIESŁYSZĄCYCH

Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO 
W JAROSŁAWIU

 Miejscowość: JAROSŁAW

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1.Punkt 6 wniosku „Przedmiot działalności statutowej” został wypełniony nie zgodnie z załączonym odpisem z KRS. 2.Na załączniku „Oświadczenie o posiadaniu 
rachunku bankowego” brak informacji o ewentualnych obciążeniach  -  wpisano „nie dotyczy”
3.Wnioskodawca nie uzupełnił tabeli z punktu 3 cz.B wniosku „Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem...” – z opisu zadania wynika iż 
publikacja jest skierowana m.in. bezpośrednio do osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania: CZASOPISMO O TEMATYCE SPOŁECZNEJ "TACY SAMI"

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1.Punkt 6 wniosku „Przedmiot działalności statutowej” został wypełniony nie zgodnie z załączonym odpisem z KRS. 2.Na załączniku „Oświadczenie o posiadaniu 
rachunku bankowego” brak informacji o ewentualnych obciążeniach  -  wpisano „nie dotyczy”
3.Wnioskodawca nie uzupełnił tabeli z punktu 3 cz.B wniosku – z opisu zamieszczonego w pkt 2 cz.B wynika iż beneficjentami ostatecznymi są osoby 
niepełnosprawne.

Tytuł zadania: KAMPANIA SPOŁECZNA "NIE DYSKRYMINUJ"

Strona 31 z 42



Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1.Punkt 6 wniosku „Przedmiot działalności statutowej” został wypełniony nie zgodnie z załączonym odpisem z KRS. 
2.Na załączniku „Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego” brak informacji o ewentualnych obciążeniach  -  wpisano „nie dotyczy”
3.Brak załączników  (wersji papierowej i elektronicznej):„Informacja o liczbie wszystkich dotychczasowych wydań” oraz „Ocena merytorycznej przydatności publikacji”

Tytuł zadania: CYKL PUBLIKACJI - DOBRE PRAKTYKI W PRACY, REHABILITACJI, W ŻYCIU CODZIENNYM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO 
W KROŚNIE

 Miejscowość: KROSNO

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1.Zakres terytorialny zadania określono jako "lokalne" – lokalny charakter zadania wynika także z opisu umieszczonego we wniosku. Zgodnie z ogłoszeniem o 
konkursie wybrane zadanie wymaga charakteru ponadregionalnego.
2.Wnioskodawca zaznacza na wniosku iż jest zobowiązany do wpłat na rzecz PFRON i jednocześnie wpisuje podstawę zwolnienia z wpłat.
3.Data wpisu do rejestru sądowego podana na wniosku jest nie zgodna z datą widniejącą na odpisie z KRS.
4.KRS nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
5.Na załączniku „Oświadczenie posiadaniu rachunku bankowego” brak informacji o ewentualnych obciążeniach  -  wpisano „nie dotyczy”
6.W punkcie 10 cz.A wniosku „Inne dokumenty wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie” zaznaczono TAK przy jednoczesnym braku takowych dokumentów.
7.W punkcie 11 cz.B wniosku „Inne dokumenty wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie” zaznaczono TAK przy jednoczesnym braku takowych dokumentów.

Tytuł zadania: CHCEMY PRACOWAĆ

Nazwa: POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W RZESZOWIE  Miejscowość: RZESZÓW

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1.Zadanie jest nie zgodne z ogłoszeniem o konkursie. Błędnie zgłoszono zadanie jako wieloletnie.
2.KRS nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
3.W cz.B pkt 1 wniosku „Dobór instrumentów służących realizacji zadania oraz wybór rodzaju udzielonego wsparcia” – brak uzasadnienia dokonanego wyboru ze 
względu na cel zadania.
4.Zadanie zaplanowano jako wieloletnie. Wartości w pkt 3 – „Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych...” oraz w pkt 9 „Budżet zadania” podane  zostały 
błędnie z rozbiciem  na 3 lata. 
5.Brak wersji elektronicznej załączników „Harmonogram realizacji zadania” oraz „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów”
6.W budżecie zadania brak podstawy kalkulacji kosztów w pozycji 10.1.2 oraz 10.1.5.

Tytuł zadania: XII WYŚCIG NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH IM. PROF.A.HULKA
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Nazwa: PRZEMYSKI KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH 
"PODKARPACIE"

 Miejscowość: PRZEMYŚL

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1.Punkt 6 wniosku „Przedmiot działalności statutowej”(podział na działalność odpłatną i nie odpłatną) został wypełniony nie zgodnie z załączonym odpisem z KRS.
2.W punkcie 10 cz.A wniosku „Inne dokumenty wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie” zaznaczono TAK przy jednoczesnym braku takowych dokumentów 
(zgodnie z ogłoszeniem w III konkursie nie są wymagane żadne inne załączniki poza wymienionymi w podpunktach 1-6).
3.W punkcie 11 cz.B wniosku „Inne dokumenty wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie” zaznaczono TAK przy jednoczesnym braku takowych 
dokumentów(zgodnie z ogłoszeniem w III konkursie nie są wymagane żadne inne załączniki poza wymienionymi w podpunktach 1-6).

Tytuł zadania: WIEDZA SPORTOWA DROGĄ DO SUKCESU

Nazwa: RZESZOWSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH "RES-GEST"  Miejscowość: RZESZÓW

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1.Punkt 6 cz.A wniosku: „Przedmiot działalności statutowej”  wypełniony został nie zgodnie z KRS (podział na działalność odpłatną i nieodpłatną).
2.W pkt 1 cz.B wniosku w rubryce "na ile lat zostało zaplanowane zadanie" wpisano „nie dotyczy”.

Tytuł zadania: SPORT NIESŁYSZĄCYCH

Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RADOŚĆ W 
DĘBICY

 Miejscowość: DĘBICA

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1.Zakres terytorialny zadania określono jako "lokalne" – lokalny charakter zadania wynika także z opisu umieszczonego we wniosku. Zgodnie z ogłoszeniem o 
konkursie wybrane zadanie wymaga charakteru ponadregionalnego.
2.Zgodnie z zapisem procedur wniosek powinien zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania 
zobowiązań finansowych. Wniosek został podpisany przez 2 osoby, które zgodnie z KRS są uprawnione tylko do składania oświadczeń woli. Do ważności czynności w 
przypadku zaciągania zobowiązań finansowych niezbędny jest udział Skarbnika Stowarzyszenia.
3.Nazwa Wnioskodawcy nie zgodna z KRS.
4.Punkt 2 cz.A wniosku wypełniono nie zgodnie z zapisami KRS. Według KRS do zaciągania zobowiązań finansowych prócz osób upoważnionych do reprezentacji 
wymagany jest udział Skarbnika Stowarzyszenia – we wniosku podano tylko osoby upoważnione do reprezentacji.
5.KRS nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
6.W punkcie 3 cz.B nie uzupełniono danych dotyczących liczby beneficjentów ostatecznych którzy zostali objęci wsparciem.

Tytuł zadania: CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ
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Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  Miejscowość: MOCZARY

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: 1.Zgodnie z zapisem procedur wniosek powinien zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania 
zobowiązań finansowych. Zgodnie z KRS Wnioskodawcy do zaciągania zobowiązań finansowych upoważniony jest cały zarząd (4 osoby) a wniosek podpisało tylko 2 
jego członków, co stanowi upoważnienie jedynie do składania oświadczeń woli.
2.Punkt 2 cz.A wniosku wypełniono nie zgodnie z zapisami KRS (wg. KRS do zaciągania zobowiązań finansowych upoważniony jest cały zarząd). 
3.KRS nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
4.Błędnie opisano płytę na której złożono wersję elektroniczną wniosku – wpisano nazwę własną projektu zamiast nazwy wskazanej w ogłoszeniu o konkursie
5.Brak wersji papierowej i elektronicznej załącznika ”Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” pomimo że Wnioskodawca zaznacza we wniosku 
iż takowe dołączył.
6.Brak wersji elektronicznej załącznika „Harmonogram realizacji zadania”
7.W punkcie 1 cz.B wniosku „Dobór instrumentów służących realizacji zadania oraz wybór rodzaju udzielonego wsparcia” – brak uzasadnienia dokonanego wyboru ze 
względu na cel zadania. 
8.W budżecie zadania w punkcie 1.1.4 „obsługa muzyczna pikniku” brak podstawy kalkulacji kosztu.

Tytuł zadania: III BIESZCZADZKI DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - "SŁOŃCE ŚWIECI DLA WSZYSTKICH"

Oddział: podlaski

Nazwa: PODLASKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" W 
BIAŁYMSTOKU

 Miejscowość: BIAŁYSTOK

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Przyczyną negatywnej weryfikacji formalnej było nie zastosowanie się do zapisu zawartego w rozdziale V Ogłoszenia z dnia 30 kwietnia 2009 konkursu nr 3, zgodnie z 
którym (...) Wnioskodawca może (...) ubiegać się w PFRON o zlecenie realizacja zadania o charakterze ponadregionalnym (tzn. zadania planowanego do realizacji na 
obszarze więcej niż jednego województwa lub zadania skierowanego do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co 
najmniej dwóch województw). We wniosku wskazano, iż zadanie ma charakter regionalny i z tego powodu nastąpiła negatywna weryfikacja formalna zadania.

Tytuł zadania: "PODLASKI, INTEGRACYJNY FESTYN AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"- WOJEWÓDZKA SPARTAKIADA DZIECI I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
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Oddział: pomorski

Nazwa: FUNDACJA MARCUS  Miejscowość: GDAŃSK

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną negatywnej weryfikacji formalnej wniosku jest złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej (brak wersji elektronicznej). Ponadto wniosek 
zawiera następujące błędy: 1.Brak załącznika Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów - w wersji elektronicznej. 2.Brak załącznika Harmonogram 
realizacji zadania - w wersji elektronicznej. Nie wypełniono również w tym załączniku pola, w którym należało wpisać rok realizacji zadania. Nie wpisano także daty 
sporządzenia załącznika. 3.Niekompletny załącznik Budżet zadania – nie wypełniono rubryk dotyczących kalkulacji kosztów. 4.Statut nieopatrzony pieczęcią sądu. 
5.W pkt I części A wniosku: Nazwa i adres Wnioskodawcy wpisano niepełną nazwę Wnioskodawcy – niezgodną z KRS.

Tytuł zadania: WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI "CHOROBA ALZHEIMERA - JEJ ISTOTA I MODEL POMOCY"

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną negatywnej weryfikacji formalnej wniosku jest złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej (brak wersji elektronicznej). Ponadto wniosek 
zawiera następujące błędy: 1.Brak załącznika Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów - w wersji elektronicznej. 2.Brak załącznika Harmonogram 
realizacji zadania - w wersji elektronicznej. Nie wypełniono również w tym załączniku pola, w którym należało wpisać rok realizacji zadania, a także nie wpisano daty 
jego sporządzenia. 3.Niekompletny załącznik Budżet zadania – nie wypełniono rubryk dotyczących kalkulacji kosztów. 4. Statut nieopatrzony pieczęcią sądu. 5.W pkt I 
części A wniosku: Nazwa i adres Wnioskodawcy wpisano niepełną nazwę Wnioskodawcy – niezgodną z KRS. 

Tytuł zadania: WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI "WIEDZA - ZDROWIE PSYCHICZNE A MOŻLIWOŚCI"

Nazwa: GDAŃSKI KLUB SPORTOWY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "JANTAR"  Miejscowość: GDAŃSK

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest brak wymaganych załączników.
1.Brak załącznika Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. 2.Brak załącznika Harmonogram 
realizacji zadania - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. 3.Niekompletny załącznik Budżet zadania - w wersji papierowej. 4.Błędnie opisany nośnik 
elektroniczny. 5.Statut nieopatrzony pieczęcią sądu.

Tytuł zadania: OGÓLNOPOLSKA IMPREZA SPORTOWO-REKREACYJNA

Nazwa: GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE EPILEPTYKÓW  Miejscowość: GDAŃSK

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Wniosek został zweryfikowany negatywnie pod względem formalnym z uwagi na: 1.W budżecie przekroczony został limit kosztów osobowych administracji i obsługi 
zadania. 2.Wnioskodawca założył w budżecie zadania pobieranie opłat od beneficjentów ostatecznych zadania pomimo braku w KRS wpisów dotyczących 
prowadzenia działalności odpłatnej. 3.Kserokopia KRS poświadczona za zgodność z oryginałem przez Prezesa oraz Zastępcę Prezesa. Zgodnie z procedurami 
kserokopia KRS powinna być poświadczona przez radcę prawnego, adwokata, sekretarza sądu lub pracownika PFRON.

Tytuł zadania: TO NASZ GDAŃSK
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Nazwa: KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 
UMYSŁOWYM W TCZEWIE

 Miejscowość: TCZEW

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną przyczyną negatywnej weryfikacji formalnej wniosku jest brak załącznika Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów - zarówno w wersji 
papierowej jak i elektronicznej. Ponadto Wnioskodawca założył realizację zadania przez okres 3 lat. Natomiast zgodnie z ogłoszeniem, Konkurs nr 3 dotyczy zadań 
realizowanych od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., a tym samym nie ma możliwości realizacji zadań przez okres dłuższy niż 1 rok. 

Tytuł zadania: MOJE ŻYCIE - DAJMY ŚWIATU TO CO NAJLEPSZE - NASZĄ TOŻSAMOŚĆ

Nazwa: OTWARTA GDYNIA  Miejscowość: GDYNIA

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Wniosek został zweryfikowany negatywnie pod względem formalnym głównie z uwagi na brak załącznika Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych 
nakładów -zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Ponadto we wniosku znajdują się następujące błędy: 1.Statut nieopatrzony pieczęcią sądu. 2.Kserokopia 
KRS poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę nieupoważnioną. Zgodnie z procedurami kserokopia KRS powinna być poświadczona przez radcę prawnego, 
adwokata, sekretarza sądu lub pracownika PFRON. 3.Błąd pisarski – rachunkowy w tabeli 9 - Budżet zadania. Suma pozycji: Wartość pracy wolontariuszy oraz 
Wartość wkładu rzeczowego nie jest równa pozycji: Wartość wkładu niefinansowego. 

Tytuł zadania: DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI PRZECIWDZIAŁANIEM DYSKRYMINACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z CHOROBAMI RZADKIMI

Nazwa: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG POMORSKI  Miejscowość: GDAŃSK

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Przyczyną negatywnej weryfikacji formalnej wniosku jest założenie przez Wnioskodawcę regionalnego zakresu terytorialnego realizowanego zadania. Zgodnie z 
ogłoszeniem o Konkursie nr 3 Wnioskodawca może ubiegać się w PFRON  o zlecenie zadania o charakterze ponadregionalnym.

Tytuł zadania: GAZETA MÓWIONA PZN

Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO 
W SKARSZEWACH

 Miejscowość: SKARSZEWY

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Wniosek został zweryfikowany negatywnie pod względem formalnym z powodu przekroczenia w budżecie limitu kosztów remontów, adaptacji i modernizacji 
pomieszczeń dla celów realizacji zadania. Ponadto Wnioskodawca założył realizację zadania przez okres 2 lat, natomiast zgodnie z ogłoszeniem, Konkurs nr 3 dotyczy 
zadań realizowanych od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., a tym samym nie ma możliwości realizacji zadań przez okres dłuższy niż 1 rok.

Tytuł zadania: KLUB WĘDKARSKI "PSTRĄG"
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Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓŁ MARFANA ORAZ INNE ZESPOŁY 
GENETYCZNIE UWARUNKOWANE "POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM"

 Miejscowość: GDYNIA

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Głównym powodem negatywnej weryfikacji formalnej wniosku jest brak wymaganych załączników.
1.Brak załącznika Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. 2.Brak załącznika Uzasadnienie 
potrzeby dofinansowania wydawnictwa  - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. 3.Brak załącznika Informacja o liczbie wszystkich dotychczasowych 
wydań - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. 4.W załączniku: Harmonogram realizacji zadania w wersji papierowej nie wypełniono pola, w którym 
należało wpisać rok realizacji zadania. Załącznik w wersji elektronicznej – zapisany w nieprawidłowym formacie. 5.Wnioskodawca zaplanował realizację zadania na 3 
lata. Zgodnie z ogłoszeniem, Konkurs nr 3 dotyczy zadań realizowanych od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., a tym samym nie ma możliwości realizacji zadań przez 
okres dłuższy niż 1 rok.

Tytuł zadania: NASZE ŻYCIE BIULETYN INFORMACYJNY (WERSJE: DRUK I ELEKTRONICZNA NA WITRYNIE WWW.MARFAN.PL)

Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓŁ MARFANA ORAZ INNE ZESPOŁY 
GENETYCZNIE UWARUNKOWANE "POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM"

 Miejscowość: GDYNIA

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Zgodnie z ogłoszeniem o Konkursie nr 3: "W ramach trzeciego konkursu uprawniony podmiot może złożyć jeden wniosek (...)". Z uwagi na to, iż jest to drugi wniosek 
złożony przez Wnioskodawcę w ramach Konkursu nr 3, został on zweryfikowany negatywnie pod względem formalnym. Ponadto wniosek zawiera następujące błędy: 
1.Za niski wkład własny Wnioskodawcy - na poziomie 8,51%. 2.Brak załącznika Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów - zarówno w wersji 
papierowej jak i elektronicznej. 3.W załączniku Harmonogram realizacji zadania nie wypełniono pola, w którym należało wpisać rok realizacji zadania.

Tytuł zadania: WYKŁADY INFORMACYJNE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZESPOLE MARFANA
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Oddział: śląski

Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ  Miejscowość: KATOWICE

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Wniosek nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie o następujące błędy pisarskie:
1) Statut nie jest opatrzony pieczęcią sądu.
2) Brak daty pod harmonogramem realizacji zadania.
3) W punkcie 9 części B wniosku dotyczącycm "Budżetu zadania" błędnie wpisano wartość wkładu rzeczowego.

Tytuł zadania: ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CHORYCH NA CUKRZYCĘ

Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI "DZIAŁAJMY RAZEM"  Miejscowość: CIESZYN

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: I. Nie jest możliwe otwarcie nośnika elektronicznego oraz płyta CD nie została opisana.
II. Część A wniosku:
1. Brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON
2. Nieprawidłowa podstawa prawna zwolnienia z podatku Vat
3. Z wniosku (pkt 7) wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast w Statucie zawarta jest informacja, że Stowarzyszenie prowadzi 
działalność gospodarczą
4. Kserokopia Statutu Stowarzyszenia nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem
5. Kserokopia KRS nie została potwierdzona za zgodność 
z oryginałem oraz przedstawiony KRS nie jest aktualny (stan na dzień 07.11.2006 r.) 
III. Część B wniosku - tabela 9:
A: Wnioskodawca wnioskuje o 91,11% dofinansowania 
B: błędnie wyliczona wartość wkładu niefinansowego
IV. Budżet zadania:
a: kalkulacja kosztu musi odnosić się do ogólnego kosztu kwalifikowalnego, a nie wyłącznie do środków PFRON
b: wkładu niefinansowego Wnioskodawcy nie może stanowić np. wartość wynagrodzenia pracownika 
c: w tabeli pod budżetem zadania błędnie zostały podane koszty niekwalifikowalne
V. Brak daty pod harmonogramem realizacji zadania

Tytuł zadania: "NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE BEZ BARIER"
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Oddział: warmińsko-mazurski

Nazwa: FUNDACJA CENTRUM ZDROWIA I SPORTU PRZY OLSZTYŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ 
IM.JÓZEFA RUSIECKIEGO

 Miejscowość: OLSZTYN

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: WNIOSKODAWCA ZGŁOSIŁ DO REALIZACJI ZADANIE O ZASIĘGU LOKALNYM. PONADTO NIEWŁAŚCIWIE POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM KSEROKOPIA 
KRS ORAZ BRAK 2 OSTATNICH STRON BUDŻETU ZADANIA W WERSJI PAPIEROWEJ.

Tytuł zadania: WYPRACOWANIE NAWYKU POTRZEBY RUCHU U LUDZI W RÓŻNYM WIEKU I O ZRÓŻNICOWANEJ SPRAWNOŚCI

Nazwa: ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z 
KALECTWEM

 Miejscowość: OLSZTYN

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Brak wersji elektronicznej załączników wymaganych do do wniosku : 1)uzasadnienia poniesienia kosztów oraz harmonogramu,2) brak wkładu własnego w wysokości 
10%- wkład w nieprawidłowej wysokości.

Tytuł zadania: PROMOWANIE AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ART HEART

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Brak wersji elektronicznej załączników wymaganych do do wniosku : 1)uzasadnienia poniesienia kosztów oraz harmonogramu,2) brak wkładu własnego w wysokości 
10%- wkład w nieprawidłowej wysokości.

Tytuł zadania: KAMPANIA INFORMACYJNA ,,DŹWIGNIA"

Nazwa: OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO "AMAZONKI"  Miejscowość: OLSZTYN

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: BRAK WERSJI ELEKTRONICZNEJ ZAŁĄCZNIKÓW DO CZĘŚCI B WNIOSKU, TJ. HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADANIA ORAZ UZASADNIENIA KONIECZNOŚCI 
PONIESIENIA OKREŚLONYCH NAKŁADÓW W STOSUNKU DO SPODZIEWANYCH REZULTATÓW REALIZACJI ZADANIA.

Tytuł zadania: DĄŻ DO SPRAWNOŚCI-V SPARTAKIADA AMAZONEK POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA O PUCHAR PREZYDENTA M. OLSZTYN
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Oddział: wielkopolski

Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI "GEN"  Miejscowość: POZNAŃ

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Kwota wnioskowana na dofinansowanie realizacji zadania nr 10 przewyższa limit 200.000,00 podany w ogłoszeniu o konkursie - pkt VI. 

Tytuł zadania: AKTYWNOŚĆ W GENACH - VI ZJAZD RODZIN Z RZADKIMI ZESPOŁAMI CHROMOSOMOWYMI

Nazwa: STOWARZYSZENIE NA TAK  Miejscowość: POZNAŃ

Zadanie z rozporządzenia 12-opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na 
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób 
niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Przyczyna weryfikacji negatywnej: WNIOSKODAWCA ZŁOŻYŁ WNIOSEK O ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA O CHARAKTERZE REGIONALNYM. ZGODNIE Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O KONKURSIE (PKT V) 
WNIOSKODAWCA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA O CHARAKTERZE PONADREGIONALNYM.
W budżecie zadania przekroczono limit w rodzaju: koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi. 

Tytuł zadania: OPOWIEŚCI O SZCZĘŚCIU I INNYCH PROBLEMACH

Nazwa: WIELKOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  Miejscowość: POZNAŃ

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Wysokość wkładu własnego wynosi 11,31%. Wnioskodawca nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego a zgodnie z ogłoszeniem o konkursie - pkt V, w  
przypadku organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego, wkład własny winien wynosić co najmniej 20% kosztów 
kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania.

Tytuł zadania: UCZMY SIĘ RAZEM  ŻYĆ - EDUKACJA DLA INTEGRACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH
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Oddział: zachodniopomorski

Nazwa: FUNDACJA INSTYTUT KSZTAŁCENIA KADR  Miejscowość: SZCZECINEK

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Wniosek niekompletny. Brak wymaganych do wniosku załączników, zgodnie z zał. nr 1 do "Zasad zlecania", pkt 10 w części A i pkt 11 w części B:
1. Aktualnego statutu opatrzonego pieczęcią Sądu
2. Harmonogramu realizacji zadania w wersji papierowej
3. Uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania w wersji papierowej

Tytuł zadania: PROMOWANIE AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa: KLUB SPORTOWY INWALIDÓW "START"  Miejscowość: SZCZECIN

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Przyczyną negatywnej oceny formalnej zadania, było przekroczenie w zaplanowanym budżecie maksymalnej kwoty dofinansowania, która w przypadku powyższego 
Wnioskodawcy wyniosła 378 500,00zł. W rozdziale VI.ogłoszenia Konkursu nr 3,  zostały jasno określone zasady przyznawania dofinansowania. Zgodnie z tym, 
maksymalna kwota dofinansowania na realizację danego rodzaju zadania, nie może być wyższa niż 200 000,00zł, z wyjątkiem zadania nr. 11 rozp., na które 
maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 700 000,00zł.

Tytuł zadania: AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ SPORT

Nazwa: POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI  Miejscowość: SZCZECIN

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Przyczyną negatywnej oceny formalnej zadania, było przekroczenie w zaplanowanym budżecie maksymalnej kwoty dofinansowania, która w przypadku powyższego 
Wnioskodawcy wyniosła 201 771,00zł. W rozdziale VI.ogłoszenia Konkursu nr 3  zostały jasno określone zasady przyznawania dofinansowania. Zgodnie z tym 
maksymalna kwota dofinansowania na realizację danego rodzaju zadania nie może być wyższa niż 200 000,00zł, z wyjątkiem zadania nr. 11 rozp., na które 
maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 700 000,00zł.

Tytuł zadania: DROGI POROZUMIENIA 2009 - KULTURA, SPORT I REKREACJA NIE TYLKO W CISZY

Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO 
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

 Miejscowość: STARGARD SZCZECIŃSKI

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest określony przez Wnioskodawcę lokalny zakres terytorialny zadania. Zgodnie z zawartym 5. punktem zasad 
Konkursu nr 3 o zlecenie realizacji zadań  dot. terminu i warunków realizacji zadania -  Wnioskodawca może ubiegać się w PFRON o zlecenie realizacji powyższego 
zadania o charakterze ponadregionalnym.  

Tytuł zadania: PROMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ IZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Nazwa: STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH " UŚMIECH"  Miejscowość: WAŁCZ

Zadanie z rozporządzenia 10-promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Przyczyna weryfikacji negatywnej: W przypadku Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w zadaniu stwierdzono kilka nieprawidłowości.Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej 
zadania jest jego lokalny zakres terytorialny. Zgodnie z zasadami ogłoszenia 3. Konkursu, Wnioskodawca mógł ubiegać się w PFRON o zlecenie realizacji zadania o 
charakterze ponadregionalnym. Ponadto w budżecie zadania zaproponowano 9,10% wkładu własnego. W przypadku organizacji pożytku publicznego, wymagane 
jest co najmniej 10% wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych zadania. Kolejną nieprawidłowością jest brak załącznika -Uzasadnienie poniesionych nakładów w 
stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania - co zgodnie z "Zasadami Zlecania" zawartymi w rozdziale V, skutkuje odrzuceniem zadania.

Tytuł zadania: AKTYWNIE PRZEZ ŻYCIE

Zadanie z rozporządzenia 09-organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Przyczyną negatywnej oceny formalnej zadania jest brak załącznika w wersji papierowej i elektronicznej -Uzasadnienie poniesionych nakładów w stosunku do 
spodziewanych rezultatów realizacji zadania. Zgodnie z ogłoszonym Konkursem nr 3. i rozdziałem V. "Zasad Zlecania" brak jednego z wymaganych załączników do 
części B wniosku, skutkuje odrzuceniem zadania.

Tytuł zadania: RAZEM ODKRYWAMY SIEBIE

Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY "PRZYTULISKO"  Miejscowość: BIAŁOGARD

Zadanie z rozporządzenia 11-prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Przyczyna weryfikacji negatywnej: Główną  przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest brak określonej wysokości wkładu własnego przez Wnioskodawcę.Zgodnie z zapisem punktu VI 
ogłoszenia 3 Konkursu,  w przypadku Stowarzyszenia nie posiadającego statusu organizacji pożytku publicznego, wkład własny powinien stanowić co najmniej 20% 
kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania.Drugą poważną przyczyną negatywnej oceny jest zaznaczony przez Wnioskodawcę zakres 
terytorialny zadania o charakterze lokalnym, co nie zgadza się z warunkami trzeciego  konkursu zawartymi w punkcie V. We wniosku nie dostosowano się również do 
określonych w punkcie VII. limitów kosztów kwalifikowalnych. Tym samym, przy podaniu przez Wnioskodawcę kosztów osobowych administracji i obsługi zadania w 
wysokości 20,03%, przekroczony został wyznaczony limit 10%.Brak możliwości odczytu zapisu elektronicznego, uniemożliwił sprawdzenie wersji elektronicznej oraz 
poprawności sum kontrolnych niezbędnych do spełnienia wymogu tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku. W części A, w punkcie 4. wniosku, brak 
podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON, w punkcie 6 natomiast, brak odpowiedniego wpisu o przedmiocie działalności statutowej. Zapis dotyczący działalności 
nieodpłatnej- nie dotyczy - nie jest zgodny zapisem w statucie. Nie został również spełniony wymóg zawarty w punkcie VI.ogłoszenia, wskazujący na konieczność 
opatrzenia  podpisów na dokumentach, pieczęcią imienną Wiceprezesa Stowarzyszenia.

Tytuł zadania: ŚWIADOMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Strona 42 z 42


