
Konkurs Nr 4/2009, zadania zweryfikowane formalnie NEGATYWNIE

Oddział: biuro funduszu

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: FUNDACJA "DOMIN"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: WSPÓLNA DROGA ROZWOJU ZAWODOWEGO

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

W części A wniosku: 
1.	Brak załączników: „Opis Indywidualnych Planów Działao” i „Schemat Indywidualnych Planów Działao” zarówno w wersjach papierowych, jak i w wersjach elektronicznych. 
2.	Załącznik „Umowa Partnerska” nie został wypełniony.

W części B wniosku:

Dotyczy obydwu zadao:
1.	Brak załącznika „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów 
w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania” zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej.
2.	 W punkcie 3 nie została podana liczba beneficjentów ostatecznych przewidziana na okresy realizacji zadania po dniu 30.06.2010 r. 
3.	Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 17.09.2009 r. ogłoszonymi na stronie www.pfron.org.pl -  maksymalna wysokośd dofinansowania na realizację projektu w  okresie od dnia 
1 lipca 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. wynosi 600.000,00 zł, w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r. wynosi 800.000,00 zł oraz w okresie od dnia 
1.04.2012 r. do dnia 31.03.2013 r. wynosi 800.000,00 zł. We wniosku limity te zostały przekroczone – kwoty łącznego dofinansowania na obydwa zadania wynoszą 
302.535,00 zł (na pierwszy z wymienionych okresów) i 786.476,00 zł (na drugi z wymienionych okresów).

Dotyczy zadania nr 3 rozporządzenia:
1.	Wkład własny w tym zadaniu wynosi jedynie 7,03% kosztów kwalifikowanych. Zleceniobiorca posiada status organizacji pożytku publicznego (czyli wkład własny winien 
wynosid co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych zadania).
2.	W budżecie zadania w kategorii 8 przekroczony został limit procentowy kosztów -  wynosi 8,45%. Zgodnie z ogłoszeniem o IV konkursie limit ten wynosi 5%.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: FUNDACJA "DR CLOWN"



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: DR CLOWN DORADZA/PORADNIA DR CLOWNA

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej jest fakt, iż fundacja wskazała we wniosku zakres terytorialny zadania jako lokalny, co nie wpisuje się w ogłoszenie o IV 
konkursie, gdyż żadne ze zgłoszonych zadao nie  dotyczy zadania nr 1. z rozporządzenia, tj. „prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek..”.Zgodnie z postanowieniami  „Zasad (…)”: „Wnioskodawca może ubiegad się w PFRON o zlecanie realizacji projektu obejmującego zadania o charakterze 
ponadregionalnym (…). Projekt obejmujący zadania o zasięgu regionalnym lub lokalnym może zostad zgłoszony jedynie wówczas, gdy jednym z zadao tworzących ten projekt 
jest zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” (…)”. 
Ponadto:
W części A wniosku:
Przedłożony statut nie jest opatrzony pieczęcią Sądu - zgodnie z postanowieniami  "Zasad (...)" aktualny statut musi byd opatrzony pieczęcią Sądu (…).
W części B wniosku:
- Podany tytuł zadania 1. jest niespójny z zadaniem 2. projektu. ( Rozdział III pkt. 4 ppkt c Ogłoszenia z dnia 31 sierpnia 2009 r., (…)
- Nie został wskazany cel projektu. Wskazane w projekcie zadania z rozporządzenia (3. oraz 4.) mogą dotyczyd zarówno celu 1. „wejście osób niepełnosprawnych 
(beneficjentów projektu) na rynek pracy”  jak i 2. „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych  (beneficjentów projektu).
- Podane kwoty w pkt. 9 wniosku na okresy od 1 lipca 2010 r. do 31 marca 2011 r., od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 oraz 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. są 
nieprawidłowe.

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: CIECHOCINEKOrganizacja: FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS

Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ MUZYKĘ

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej wniosku jest fakt, iż Wnioskodawca zgłosił do realizacji projekt dotyczący jedynie zadania wskazanego w ust.2 pkt 2 tj. 
„Organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – 
aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby” - wpisujący się w cel 1 - wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. 
Zgodnie z rozdz. I ust.4. ogłoszenia o konkursie w przypadku gdy celem projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy – projekt musi każdorazowo dotyczyd 
zadania wskazanego w ust. 2 pkt 6 oraz dodatkowo (ewentualnie) może dotyczyd zadao wskazanych w ust. 2 pkt 2, pkt 3, pkt 4. 

Ponadto Wnioskodawca nie załączył do wniosku Opisu Indywidualnych Planów Działao oraz Schematu IPD w wersji elektronicznej (w/w załączniki przedłożył jedynie w 
wersji papierowej).Zgodnie z postanowieniami  "Zasad (...)" Wnioskodawca winien załączyd w/w dokumenty zarówno w wersji papierowej jak również elektronicznej.
Natomiast W części B wniosku Wnioskodawca nie wpisał w Tabeli 1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” – celu projektu, zgodnie z brzmieniem danego celu wskazanym 
w rozdziale I ust. 3 ogłoszenia o konkursie.

Zadania w projekcie



02-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby

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

Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: PROJEKT AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - OTWARTE SERCA

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej wniosku jest przekroczenie dopuszczalnej kwoty dofinansowania. Zgodnie z rozdz. VII ogłoszenia o konkursie fundacje lub 
organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok, mogą ubiegad się o przyznanie dofinansowania na realizację każdego z zadao, 
które tworzą projekt do maksymalnej wysokości 25.000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta odnosi się do 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu; w przypadku, gdy 
okres realizacji danego zadania jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna wysokośd dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji. 

Jednocześnie należy zauważyd, iż w przypadku, gdy Wnioskodawca podczas trwania realizacji projektu zacznie spełniad warunek działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
dłużej niż 1 rok - może ubiegad się o przyznanie wyższego dofinansowania (wyższego niż 25.000.00 zł na realizację każdego z zadao) na realizację projektu w kolejnych 
okresach jego realizacji, ale wówczas wartośd tego projektu (koszty całkowite, tj. kwota dofinansowania i wkład własny) musi byd zbliżona do zadeklarowanej wartości 
projektu składanego w ramach IV konkursu. Wartośd projektu składanego w kolejnym okresie nie może przekraczad w znaczący sposób zadeklarowanej wartości projektu 
dla pierwszego okresu jego realizacji.

Ponadto w przedłożonym:
1)oświadczeniu o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązao wobec Zakładu Ubezpieczeo Społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego brakuje kodu pocztowego 
Wnioskodawcy; 
2)oświadczeniu o posiadaniu rachunku bankowego brakuje kodu pocztowego Wnioskodawcy;
3)upoważnieniu wystawionym do podpisywania dokumentów za zgodnośd z oryginałem brakuje pieczątki imiennej Wiceprezesa.

W pkt.6 Przedmiot działalności statutowej występuje niespójnośd: z udzielonej przez Wnioskodawcę odpowiedzi wynika, iż działalnośd statutowa Fundacji nie dotyczy 
działalności odpłatnej i nieodpłatnej. Tymczasem we wszystkich częściach B wniosku w pkt. 1 zaznaczono, iż zgłoszone zadania realizowane będą w ramach działalności 
nieodpłatnej. 

Wnioskodawca przedłożył do wniosku uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów (...) jedno dla całego projektu. Zgodnie z rozdz. III ogłoszenia o 
konkursie uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów (...) winno byd złożone oddzielnie do każdej częśd B wniosku, tj. do każdego zadania tworzącego 
projekt. 

Zadania w projekcie

02-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych



06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH W WARSZAWIE

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: SZYBCIEJ SPRAWNI I, II, III

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest niespełnienie warunku wskazanego w ust. 2 Wyjaśnieo z dnia 17 września 2009 r. do ogłoszonego przez PFRON 
w dniu 31 sierpnia 2009 r. czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadao w 2010 roku, gdzie napisano, iż „...w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej, która działa 
na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 1 rok maksymalna kwota dofinansowania na realizację projektu nie może byd wyższa niż 800.000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota 
ta odnosi się do 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu; w przypadku gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna wysokośd dofinansowania 
obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji. (...) w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej 
niż 1 rok, maksymalna kwota dofinansowania na realizację projektu:
1) w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku – wynosi 400.000,00 zł,
2) w okresie od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku – wynosi 600.000,00 zł,
3) w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku – wynosi 800.000,00 zł,
4) w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku – wynosi 800.000,00 zł.”
Tymczasem Wnioskodawca wykazał kwotę dofinansowania na realizację projektu niezgodnie z kwotami wykazanymi w Ogłoszeniu o konkursie:
- w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku – w wysokości 800.053,00 zł;
- w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku – w wysokości 800.053,00 zł.”
Ponadto w trakcie weryfikacji formalnej stwierdzono następujące błędy, nieścisłości i braki: 
- W części A wniosku w pkt. 9 Wnioskodawca nie podał informacji o korzystaniu ze środków PFRON w ramach realizacji zadao zlecanych w konkursach I-III.
-W Zadaniu 1) w okresach od 01.04.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. błędnie zostały wykazane łączne wysokości kosztów kwalifikowalnych w 
pkt. II A oraz błędnie określono wkład własny Wnioskodawcy w pkt. II B i II B1. Nie przedłożono załącznika pn. „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych 
nakładów...” w wersji elektronicznej.
-Do części B wniosku Zadania 3) nie przedłożono załącznika pn. „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów...” w wersji elektronicznej. Przedłożony przez 
Wnioskodawcę załącznik pn. „Dokumentacja techniczna” nie jest kosztorysem wykonawczym (inwestorskim) - jest tylko kalkulacją kosztów. 
-Do części B wniosku Zadania 5) nie przedłożono załącznika pn. „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów...” w wersji elektronicznej.

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: KRAKÓWOrganizacja: POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII BEHAWIORALNEJ



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: "DROGA DO SAMODZIELNOŚCI" – PROGRAM WIELOKIERUNKOWEJ, INTENSYWNEJ TERAPII OSÓB Z AUTYZMEM 

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

W zadaniu nr 5 z rozporządzenia wkład własny zadeklarowany na każdy z podanych okresów realizacji zadania jest na niewystarczającym poziomie procentowym. 
Zleceniobiorca nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego czyli wkład własny winien wynosid co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych zadania).

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: "CZAS NA DIALOG!" - ZINTEGROWANY PROGRAM ODDZIAŁYWAO NA RZECZ PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ NA TEMAT SZANS 
EFEKTYWNEJ TERAPII OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej wniosku jest fakt, iż złożona przez Wnioskodawcę elektroniczna wersja wniosku jest niespójna z wersją papierową 
(niespójna suma kontrolna: obliczona suma kontrolna w wersji papierowej wniosku wynosi:9A4D79AA, natomiast suma kontrolna z wniosku nagranego na płycie CD wynosi 
:32136083)- zgodnie z postanowieniami  "Zasad (...)" wniosek musi spełniad wymóg tożsamości papierowej i elektronicznej - niespełnienie tego wymogu skutkuje 
odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Ponadto weryfikacja wniosku wykazała następujące niespójności i błędy:
- w punkcie 3. „Przewidywana liczba beneficjentów (…)” Wnioskodawca nie podał liczby beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem w żadnym z planowanych okresów 
realizacji projektu;
-nazwa załącznika nr 7 do części A wniosku „Opis Indywidualnych Planów Działao” została błędnie sformułowana. 

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: ANIMATORZY ROZWOJU - PORADNICTWO INDYWIDUALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ PORADNICTWO GRUPOWE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Przedłożony przez Wnioskodawcę statut nie jest opatrzony pieczęcią Sądu - zgodnie z postanowieniami  "Zasad (...)" aktualny statut musi byd opatrzony pieczęcią Sądu (…).

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI - WARSZTATY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ/WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE DLA 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wnioskodawca w zadaniu 3. zadeklarował wkład własny na okres 01.07.2010-31.03.2011 w wysokości 7,75% kosztów kwalifikowanych. Zleceniobiorca posiada status 
organizacji pożytku publicznego (czyli wkład własny winien wynosid co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych zadania).Ponadto przedłożony statut nie jest opatrzony 
pieczęcią Sądu - zgodnie z postanowieniami  "Zasad (...)" aktualny statut musi byd opatrzony pieczęcią Sądu (…).

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM WARSZAWA

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: HOMINEM QUAERO. REHABILITACJA OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH. 

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest fakt, iż załącznik „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych 
rezultatów” sporządzono dla obydwu zadao łącznie. Zgodnie z rozdz. III pkt 10 Ogłoszenia o konkursie z dnia 31.08.2009 r. uzasadnienie takie winno byd sporządzone dla 
każdego zadania oddzielnie. 
Ponadto w części B wniosku w pkt. 3 „Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem w ramach realizacji zadania”  w zadaniu 1 w  okresie od 1 lipca 
2010 do 31 marca 2011 r. nie została określona grupa beneficjentów ostatecznych. W zadaniu 2. w całym okresie realizacji nie określono grupy beneficjentów ostatecznych 
zadania.

Zadania w projekcie



04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: SŁOWA DŁONI. REHABILITACJA SPOŁECZNA GŁUCHONIEWIDOMYCH I PODNIESIENIE KOMPETENCJI OTOCZENIA.

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Dotyczy zadania nr 3 z rozporządzenia - brak załącznika „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji 
zadania” zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej.

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Oddział: dolnośląski

Miejscowość: WROCŁAWOrganizacja: "AXIS" STOWARZYSZENIE POMOCY DLA CHORYCH PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: "ŚWIADOMA SAMODZIELNOŚD" - ZADANIE 1 - WYKŁADY I KONWERSATORIA
"ŚWIADOMA SAMODZIELNOŚD" - ZADANIE 2 - TRENINGI INDYWIDUALNE I GRUPOWE 
"ŚWIADOMA SAMODZIELNOŚD" - ZADANIE 3 - PROGRAM REHABILITACJI 

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Błędy, braki i/lub nieścisłości powodujące negatywną weryfikację formalną wniosku:

ZADANIE NR 2) 

Wnioskodawca naruszył zapis rozdz. I ust. 5 ogłoszenia o konkursie - cel zadania niezgodny z celem pozostałych dwóch zadao, tym samym zadanie niewłaściwie przypisane 
do celu;

CZĘŚD A
1) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
2) brak załączonego pełnomocnictwa, o którym wnioskodawca informuje w tabeli 10 pkt. 3 formularza wniosku.

CZĘŚD B
1) w cz. B wniosku tabela 2 – wnioskodawca wpisał błędną liczbę beneficjentów  ostatecznych projektu (niezgodnie z rozdz. III pkt. 4 lit. e ogłoszenia o konkursie);  
2) Załącznik „uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” – wymóg złożenia odrębnego uzasadnienia do każdej części B wniosku (rozdz.III pkt.10 lit. b 
ogłoszenia o konkursie) nie został spełniony –dot. wersji papierowej i elektronicznej;
3) w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt. 4 lit. d).

ZADANIE NR 5)

CZĘŚD A
1) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
2) W cz. B tabela 1 - brak pełnej nazwy zadania (zgodnej z nazwą wskazaną w ogłoszeniu o konkursie),
3) brak załączonego pełnomocnictwa, o którym wnioskodawca informuje w tabeli 10 pkt. 3 formularza wniosku;

CZĘŚD B
1) w cz. B wniosku tabela 2 – wnioskodawca wpisał błędną liczbę beneficjentów  ostatecznych projektu (niezgodnie z rozdz. III pkt. 4 lit. e ogłoszenia o konkursie);  
2) Załącznik „uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” – wymóg złożenia odrębnego uzasadnienia do każdej części B wniosku (rozdz.III pkt.10 lit. b 
ogłoszenia o konkursie) nie został spełniony –dot. wersji papierowej i elektronicznej;
3) w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt. 4 lit. d).

ZADANIE NR 1)

CZĘŚD A
1) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
2) brak załączonego pełnomocnictwa, o którym wnioskodawca informuje w tabeli 10 pkt. 3 formularza wniosku.



CZĘŚD B
1) w cz. B wniosku tabela 2 – wnioskodawca wpisał błędną liczbę beneficjentów  ostatecznych projektu (niezgodnie z rozdz. III pkt. 4 lit. e ogłoszenia o konkursie);  
2) Załącznik „uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” – wymóg złożenia odrębnego uzasadnienia do każdej części B wniosku (rozdz.III pkt.10 lit. b 
ogłoszenia o konkursie) nie został spełniony –dot. wersji papierowej i elektronicznej;
3) w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt. 4 lit. d).

Zadania w projekcie

20-zadanie nie związane z konkursem

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: WROCŁAWOrganizacja: DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z MPDZ "OSTOJA"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PROWADZENIE CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Błędy, braki i/lub nieścisłości powodujące negatywną weryfikację formalną wniosku:

Brak tożsamości wersji elektronicznej z wersją papierową – suma kontrolna na obu wersjach wniosku jest inna a powinna byd jednobrzmiąca (zgodnie z rozdz. III ogłoszenia 
o konkursie).

ZADANIE NR 1)

CZĘŚD A 
W cz. A wniosku tabela 5 – data wpisu do rejestru sądowego jest niewłaściwa – niezgodna z aktualnym wypisem z KRS.

CZĘŚD B
w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt. 4 d ogłoszenia o konkursie).

ZADANIE NR 4)

CZĘŚD A
W cz. A wniosku tabela 5 – data wpisu do rejestru sądowego jest niewłaściwa – niezgodna z aktualnym wypisem z KRS.

CZĘŚD B
w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt. 4 d ogłoszenia o konkursie).

Zadania w projekcie



01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: WAŁBRZYCHOrganizacja: FUNDACJA "MERKURY"

Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: W PEŁNI SPRAWNI, W PEŁNI PRZYGOTOWANI

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Błędy, braki i/lub nieścisłości powodujące negatywną weryfikację formalną wniosku:

CZĘŚD A WNIOSKU
1) W cz. A tabela 1 w rubryce „Nazwa i adres Wnioskodawcy” błędnie wpisana nazwa ulicy;
2) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
3) załącznik – wypis z rejestru sądowego – kserokopia dokumentu została potwierdzona za zgodnośd z oryginałem niezgodnie z zapisami rozdz. III ust. 9 lit. a, ogłoszenia o 
konkursie.

Zadania w projekcie

06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Miejscowość: BOGUSZÓW-GORCEOrganizacja: FUNDACJA "POMOCNA DŁOO"



Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: DAJ NAM SZANSE

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Błędy, braki i/lub nieścisłości powodujące negatywną weryfikację formalną wniosku:

Wnioskodawca nie przedłożył wniosku w wersji elektronicznej.

ZADANIE NR 4)

1) Brak możliwości zweryfikowania sumy kontrolnej wniosku ze względu na brak wniosku w wersji elektronicznej;
2) Wskazany w rozdz. III pkt 9 lit b aktualny statut nie jest opatrzony pieczęcią sądu, a kserokopia tego dokumentu, na str. 1 i 2 została opatrzona pieczęcią imienną lecz nie 
została podpisana,
3) załącznik pn. schemat IPD –sporządzony niezgodnie z rozdz. III pkt. 14 ogłoszenia o konkursie, gdyż nie jest to graficzne przedstawienie rozwiązao przyjętych w opisie IPD; 
załącznika tego brak jest również w wersji elektronicznej.

CZĘŚD A
1) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
2) W cz. A tabela 5 brak podstawy zwolnienia z podatku VAT;

CZĘŚD B
1) w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt 4 lit. d;
2) w cz. B tabela 1 – błędna data  zakooczenia realizacji zadania –niezgodna z zapisami rozdz. V ogłoszenia o konkursie;
3) Załącznik „uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” – wymóg złożenia odrębnego uzasadnienia do każdej części B wniosku (rozdz. III pkt.10 lit. b 
ogłoszenia o konkursie) nie został spełniony. Fakt braku tego załącznika dla każdego z zadao  (ilośd zadao 2) odnosi się zarówno do wersji papierowej jak i elektronicznej.

ZADANIE 6)

1) Brak możliwości zweryfikowania sumy kontrolnej wniosku ze względu na brak wniosku w wersji elektronicznej;
2) Wskazany w rozdz. III pkt 9 lit b aktualny statut nie jest opatrzony pieczęcią sądu, a kserokopia tego dokumentu, na str. 1 i 2 została opatrzona pieczęcią imienną lecz nie 
została podpisana,
3) załącznik pn. schemat IPD –sporządzony niezgodnie z rozdz. III pkt. 14 ogłoszenia o konkursie, gdyż nie jest to graficzne przedstawienie rozwiązao przyjętych w opisie IPD; 
załącznika tego brak jest również w wersji elektronicznej.

CZĘŚD A
1) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
2) W cz. A tabela 5 brak podstawy zwolnienia z podatku VAT;

CZĘŚD B
1) w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt 4 lit. d;
2) w cz. B tabela 1 – błędna data  zakooczenia realizacji zadania –niezgodna z zapisami rozdz. V ogłoszenia o konkursie;
3) Załącznik „uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” – wymóg złożenia odrębnego uzasadnienia do każdej części B wniosku (rozdz. III pkt.10 lit. b 



ogłoszenia o konkursie) nie został spełniony. Fakt braku tego załącznika dla każdego z zadao  (ilośd zadao 2) odnosi się zarówno do wersji papierowej jak i elektronicznej.

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Miejscowość: ZŁOTORYJAOrganizacja: FUNDACJA ROZWOJU POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO



Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: 4.3.2.1 ... PRACA - PROGRAM AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WKRACZAJĄCYCH NA RYNEK PRACY

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Błędy, braki i/lub nieścisłości powodujące negatywną weryfikację formalną wniosku:

W zadaniu nr 3), w budżecie zadania (stanowiącym załącznik do wniosku) został przekroczony limit kosztów. Procentowa wartośd kosztów w kategorii „koszty związane z 
działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania”, wynosi 100 %

ZADANIE 6) 

CZĘŚD A
1) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;

CZĘŚD B
1) w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt. 4 d);
2) w cz. B tabela 1 – błędna data  zakooczenia realizacji zadania –niezgodna z zapisami rozdz. V ogłoszenia o konkursie;
3) w cz. B wniosku tabela 2 – wnioskodawca wpisał błędną liczbę beneficjentów  ostatecznych projektu (niezgodnie z rozdz. III pkt. 4 lit. e ogłoszenia o konkursie);

ZADANIE 3)

W cz. B tabela 9 „budżet zadania” – w pierwszym okresie realizacji zadania wkład własny wynosi 0,00 zł – tym samym stanowi 0% kosztów kwalifikowalnych.

CZĘŚD A
1) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;

CZĘŚD B
1) w cz. B tabela 1 dot. „zakres terytorialny zadania”  błędnie określony – niezgodny z rozdz. IV ogłoszenia o konkursie;
2) w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt. 4 lit. d);
3) w cz. B tabela 1 – błędna data  zakooczenia realizacji zadania –niezgodna z zapisami rozdz. V ogłoszenia o konkursie;
4) w cz. B wniosku tabela 2 – wnioskodawca wpisał błędną liczbę beneficjentów  ostatecznych projektu (niezgodnie z rozdz. III pkt. 4 lit. e ogłoszenia o konkursie).

Zadania w projekcie

06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Miejscowość: JELENIA GÓRAOrganizacja: KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: UWIERZ W SIEBIE! AKTYWIZACJA ZAWODOWA NIEPRACUJĄCYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU MIASTA JELENIA GÓRA I POWIATU 
JELENIOGÓRSKIEGO

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Błędy, braki i/lub nieścisłości powodujące negatywną weryfikację formalną wniosku:

Wnioskodawca w cz. B tab. 9 – w budżetach zadania dotyczących drugiego i trzeciego okresu (wskazanego w ogłoszeniu o konkutrsie rozdz.V) wnosi wkład własny w formie 
finansowej w wysokości mniejszej niż 50% wkładu własnego.
Załącznik płyta CD – brak opisu na płycie wskazanego w rozdz. III ogłoszenia o konkursie
CZĘŚD A WNIOSKU:
1) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON; 
2) załącznik - Opis IPD nie spełnia wymogów określonych w rozdz. III pkt. 13 ogłoszenia o konkursie;
3) załącznik –wypis z rejestru sądowego – kserokopia dokumentu została potwierdzona za zgodnośd z oryginałem niezgodnie z zapisami rozdz. III ust. 9 lit.a ogłoszenia o 
konkursie.
CZĘŚD B WNIOSKU
1) w cz. B wniosku tabela 1 dot. „zakres terytorialny zadania”  błędnie określony – niezgodny z rozdz. IV ogłoszenia o konkursie;
2) w cz. B wniosku tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie 
(niezgodnie z wytycznymi rozdz. III pkt. 4 lit. d);
3) w cz. B wniosku tabela 1 – błędna data realizacji zadania, gdyż przedział czasowy realizacji projektu został określony na trzy okresy natomiast data zakooczenia realizacji 
projektu wskazuje tylko dwa okresy.

Zadania w projekcie

06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Miejscowość: WROCŁAWOrganizacja: POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI



Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: ZADANIE 6) KOMUNIKACJA JĘZYKOWA I ŚWIADOMOŚD SPOŁECZNĄ DROGĄ DO WEJŚCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY
ZADANIE 3) "NASZA WIEDZA - WASZE DZIAŁANIE" - SZKOLENIA I WARSZTATY FORMĄ POMOCY OSOBOM GŁUCHYM I NIEDOSŁYSZĄCYM

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Błędy, braki i/lub nieścisłości powodujące negatywną weryfikację formalną wniosku:

Czas trwania projektu wynosi 1 rok, Wnioskodawca w części B wniosku tabela 9 wskazuje jedynie dwa okresy tj.: od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. oraz od 1 lipca 
2010 r. do 31 marca 2011 r. 

Dla obu zadao Wnioskodawca w cz. B wniosku tabela 9 „budżet zadania” przedstawia koszty realizacji zadania w dwóch okresach, natomiast w trzecim okresie koszty 
zadania wynoszą 0,00 zł. 

ZADANIE NR 3) 

CZĘŚD A
1) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
2)załącznik pn. schemat IPD –sporządzony niezgodnie z rozdz. III pkt. 14 ogłoszenia o konkursie, gdyż nie jest to graficzne przedstawienie rozwiązao przyjętych w opisie IPD;
3) załączniki złożone w wersji elektronicznej na płycie CD zostały zapisane w formacie niemożliwym do odczytania; 
4) na płycie CD brak załącznika o nazwie schemat IPD.

CZĘŚD B
1) w cz. B tabela 1 – błędny tytuł projektu, - należało wskazad ten sam tytuł projektu we wszystkich częściach B wniosku (zgodnie z rozdz. III pkt.4 c ogłoszenia o konkursie);
2) w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt. 4 d ogłoszenia o konkursie);
3) w cz. B wniosku tabela 2 – wnioskodawca wpisał błędną liczbę beneficjentów  ostatecznych projektu (niezgodnie z rozdz. III pkt. 4e ogłoszenia);
4) w cz. B tabela 9 pn. „budżet zadania” – błędnie wskazane wartości wkładu własnego – kwota wkładu rzeczowego przewyższa kwotę całkowitego wkładu własnego 
wnioskodawcy a ponadto wkład rzeczowy nie został uwzględniony w załączniku do cz. B wniosku –budżecie zadania;5) brak wspólnego wskaźnika rezultatu dla obu zadao 
(zgodnie z rozdz. III pkt. 6 ogłoszenia o konkursie);6) Załącznik „uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” – wymóg złożenia odrębnego uzasadnienia do 
każdej części B wniosku (rozdz.IIIpkt.10 b ogłoszenia o konkursie) nie został spełniony. Fakt braku tego załącznika dla każdego z zadao  (ilośd zadao 2) odnosi się zarówno do 
wersji papierowej jak i elektronicznej. 

ZADANIE NR 6)

CZĘŚD A
1) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
2)załącznik pn. schemat IPD –sporządzony niezgodnie z rozdz. III pkt. 14 ogłoszenia o konkursie, gdyż nie jest to graficzne przedstawienie rozwiązao przyjętych w opisie IPD;
3) załączniki złożone w wersji elektronicznej na płycie CD zostały zapisane w formacie niemożliwym do odczytania; 
4) na płycie CD brak załącznika o nazwie schemat IPD;

CZĘŚD B
1) w cz. B tabela 1 – błędny tytuł projektu, - należało wskazad ten sam tytuł projektu we wszystkich częściach B wniosku (zgodnie z rozdz. III pkt.4 c ogłoszenia o konkursie); 
2) w cz. B tabela 1 – w rubryce „zakres terytorialny zadania” -wnioskodawca wskazuje ponadregionalny zakres terytorialny natomiast opis zadania, podane miejsce realizacji 
oraz dane dotyczące beneficjentów ostatecznych zadania wskazują na zakres terytorialny (zgodnie z rozdz. IV ogłoszenia o konkursie);



3) w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt. 4 d ogłoszenia o konkursie);
4) w cz. B wniosku tabela 2 – wnioskodawca wpisał błędną liczbę beneficjentów  ostatecznych projektu (niezgodnie z rozdz. III pkt. 4e ogłoszenia o konkursie);
5) w cz. B tabela 9 pn. „budżet zadania” – błędnie wskazane wartości wkładu własnego – kwota wkładu rzeczowego przewyższa kwotę całkowitego wkładu własnego 
wnioskodawcy a ponadto wkład rzeczowy nie został uwzględniony w załączniku do cz. B wniosku –budżecie zadania;
6) brak wspólnego wskaźnika rezultatu dla obu zadao (zgodnie z rozdz. III pkt. 6 ogłoszenia o konkursie);
7) Załącznik „uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” – wymóg złożenia odrębnego uzasadnienia do każdej części B wniosku (rozdz.IIIpkt.10 b 
ogłoszenia o konkursie) nie został spełniony. Fakt braku tego załącznika dla każdego z zadao  (ilośd zadao 2) odnosi się zarówno do wersji papierowej jak i elektronicznej. 

Zadania w projekcie

06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Miejscowość: WROCŁAWOrganizacja: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: OD AKCEPTACJI DO REALIZACJI 

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Błędy, braki i/lub nieścisłości powodujące negatywną weryfikację formalną wniosku:

ZADANIE 1)

W załączniku „budżet zadania” Wnioskodawca nie wypełnił kolumn: 8 i 9, dotyczących wkładu własnego.

CZĘŚD B 
W cz. B tabela 1 - brak pełnej nazwy zadania (zgodnej z nazwą wskazaną w ogłoszeniu o konkursie).

ZADANIE 3)

1) W załączniku „budżet zadania” Wnioskodawca nie wypełnił kolumn: 8 i 9, dotyczących wkładu własnego;
2) W załączniku „budżet zadania” brak wiersza pn. „Razem (całkowite koszty kwalifikowalne zadania)”.

CZĘŚD B
W cz. B tabela 1 - brak pełnej nazwy zadania (zgodnej z nazwą wskazaną w ogłoszeniu o konkursie).

ZADANIE 4)

W załączniku „budżet zadania” wnioskodawca nie wypełnił kolumn: 8 i 9, dotyczących wkładu własnego.

CZĘŚD B
W cz. B tabela 1 - brak pełnej nazwy zadania (zgodnej z nazwą wskazaną w ogłoszeniu o konkursie).

ZADANIE 5)

W załączniku „budżet zadania” Wnioskodawca nie wypełnił kolumn: 8 i 9, dotyczących wkładu własnego.

CZĘŚD B
W cz. B tabela 1 - brak pełnej nazwy zadania (zgodnej z nazwą wskazaną w ogłoszeniu o konkursie).

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji



04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: WROCŁAWOrganizacja: STOWARZYSZENIE EMMAUS



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PORADNIA POD KASZTANEM

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Błędy, braki i/lub nieścisłości powodujące negatywną weryfikację formalną wniosku:

Podpisy pod wnioskiem w cz. B obu zadao nie są opatrzone pieczęcią imienną przez Wnioskodawcę.

ZADANIE NR 1)

CZĘŚD A
1) w cz. A wniosku tabela 1 nazwa wnioskodawcy niezgodna z nazwą wpisaną w KRS;
2) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
3) w cz. A tabela 5 brak informacji w rubryce „Organ założycielski”;
4) w cz. A tabela 5 wnioskodawca podał iż statut zawiera zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, natomiast w statucie brak takiej informacji; 
5) Załącznik pn. opis IPD nie spełnia wymogów określonych w rozdz. III pkt. 13 ogłoszenia o konkursie;
6) brak załącznika pn. schemat IPD w formie papierowej i elektronicznej.

CZĘŚD B
1) w cz. B wniosku tabela 2 – wnioskodawca wpisał błędną liczbę beneficjentów  ostatecznych projektu (niezgodnie z rozdz. III pkt. 4 e ogłoszenia o konkursie);  
2) Załącznik „uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” – wymóg złożenia odrębnego uzasadnienia do każdej części B wniosku (rozdz.III pkt.10 b 
ogłoszenia o konkursie) nie został spełniony;
3) Podpisy na załącznikach: „harmonogram realizacji projektu” i „budżet zadania” nie są opatrzone pieczęcią imienną.

ZADANIE 4)

W cz. B tab. 9 – w budżetach zadania dotyczących drugiego i trzeciego okresu (wskazanego w ogłoszeniu rozdz.V) wkład własny w formie finansowej został wniesiony w 
wysokości mniejszej niż 50% wkładu własnego (tj. 49,15%)

CZĘŚD A
1) w cz. A wniosku tabela 1 nazwa wnioskodawcy niezgodna z nazwą wpisaną w KRS;
2) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
3) w cz. A tabela 5 brak informacji w rubryce „Organ założycielski”;
4) w cz. A tabela 5 wnioskodawca podał iż statut zawiera zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, natomiast w statucie brak takiej informacji; 
5) Załącznik pn. opis IPD nie spełnia wymogów określonych w rozdz. III pkt. 13 ogłoszenia o konkursie;
6) brak załącznika pn. schemat IPD w formie papierowej i elektronicznej.

CZĘŚD B
1) w cz. B wniosku tabela 2 – wnioskodawca wpisał błędną liczbę beneficjentów  ostatecznych projektu (niezgodnie z rozdz. III pkt. 4e ogłoszenia o konkursie);  
2) Załącznik „uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” – wymóg złożenia odrębnego uzasadnienia do każdej części B wniosku (rozdz.IIIpkt.10 b 
ogłoszenia o konkursie) nie został spełniony;
3) Podpisy na załącznikach: „harmonogram realizacji projektu” i „budżet zadania” nie są opatrzone pieczęcią imienną.

Zadania w projekcie



04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: WAŁBRZYCHOrganizacja: STOWARZYSZENIE OBRONA PRAW CZLOWIEKA I OBYWTELA "ST.O.P."



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: DZIAŁANIA BIURA PORAD OBYWATELSKICH W WAŁBRZYCHU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Błędy, braki i/lub nieścisłości powodujące negatywną weryfikację formalną wniosku:

W cz. B (OBU ZADAO) tab. 9 – w budżetach zadania dotyczących drugiego, trzeciego i czwartego okresu (wskazanego w ogłoszeniu rozdz. V) wkład własny został wniesiony 
w wysokości mniejszej niż 20% kosztów kwalifikowalnych zadania.

ZADANIE NR 3) 

CZĘŚD A 
1) w cz. A wniosku tabela 1 nazwa wnioskodawcy niezgodna z nazwą wpisaną w KRS;
2) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
3) na kserokopii statutu brak pieczątek imiennych osób, które potwierdzały kserokopię za zgodnośd z oryginałem.

CZĘŚD B
1) w cz. B wniosku tabela 2 – wnioskodawca wpisał błędną liczbę beneficjentów  ostatecznych projektu (niezgodnie z rozdz. III pkt. 4 lit. e ogłoszenia o konkursie);  
2) Załącznik „uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” – wymóg złożenia odrębnego uzasadnienia do każdej części B wniosku (rozdz.III pkt.10 lit. b 
ogłoszenia o konkursie) nie został spełniony – dot. wersji papierowej i elektronicznej;
3) w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt. 4 lit. d);
4) w cz. B tabela 1 dot. „zakres terytorialny zadania”  błędnie określony – niezgodny z rozdz. IV ogłoszenia o konkursie.

ZADANIA NR 4)

W cz. B tab. 9 – w budżetach zadania dotyczących trzeciego i czwartego okresu (wskazanego w ogłoszeniu rozdz. V) wkład własny w formie finansowej został wniesiony w 
wysokości 0,00 zł – tj. mniejszej niż 50% wkładu własnego.

CZĘŚD A
1) w cz. A wniosku tabela 1 nazwa wnioskodawcy niezgodna z nazwą wpisaną w KRS;
2) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
3) na kserokopii statutu brak pieczątek imiennych osób, które potwierdzały kserokopię za zgodnośd z oryginałem.

CZĘŚD B
1) w cz. B wniosku tabela 2 – wnioskodawca wpisał błędną liczbę beneficjentów  ostatecznych projektu (niezgodnie z rozdz. III pkt. 4 lit. e ogłoszenia o konkursie);  
2) Załącznik „uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” – wymóg złożenia odrębnego uzasadnienia do każdej części B wniosku (rozdz.III pkt.10 lit. b 
ogłoszenia o konkursie) nie został spełniony –dot. wersji papierowej i elektronicznej;
3) w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt. 4 lit. d).

Zadania w projekcie



03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: WROCŁAWOrganizacja: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU "ORATOR"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: ŻEBY MÓWIŁY! MOWA DROGĄ DO NIEZALEŻNOŚCI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Błędy, braki i/lub nieścisłości powodujące negatywną weryfikację formalną wniosku:

Załącznik płyta CD – brak pełnego opisu na płycie wskazanego w rozdz. III ogłoszenia o konkursie – Wnioskodawca nie umieścił nazw zadao (lub ich skrótów albo numerów).

ZADANIE NR 3)

CZĘŚD A
1) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
2) załącznik – wypis z rejestru sądowego – kserokopia dokumentu została potwierdzona za zgodnośd z oryginałem niezgodnie z zapisami rozdz. III ust. 9 lit.a ogłoszenia o 
konkursie.

ZADANIE NR 5)

CZĘŚD A
1) W cz. A wniosku tabela 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
2) załącznik – wypis z rejestru sądowego – kserokopia dokumentu została potwierdzona za zgodnośd z oryginałem niezgodnie z zapisami rozdz. III ust. 9 lit.a ogłoszenia o 
konkursie.

CZĘŚD B
1) w cz. B tabela 1 - brak pełnej nazwy zadania (zgodnej z nazwą wskazaną w ogłoszeniu o konkursie);
2) w cz. B tabela 1 dot. „zakres terytorialny zadania”  błędnie określony – niezgodny z rozdz. IV ogłoszenia o konkursie;
3) w cz. B tabela 3 – błędnie wskazana liczba beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem w ramach realizacji zadania w poszczególnych okresach realizacji zadania.

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: WROCŁAWOrganizacja: WROCŁAWSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: PROWADZENIE OŚRODKA SZKOLENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Błędy, braki i/lub nieścisłości powodujące negatywną weryfikację formalną wniosku:

ZADANIE NR 2) 

CZĘŚD A
1) W cz. A wniosku tabela 5 – data wpisu do rejestru sądowego jest niewłaściwa – niezgodna z aktualnym wypisem z KRS;
2) Załącznik pn. opis IPD nie spełnia wymogów określonych w rozdz. III pkt. 13 ogłoszenia o konkursie;
3) brak załączonego pełnomocnictwa, o którym wnioskodawca informuje w tabeli 10 pkt. 3 formularza wniosku;

CZĘŚD B
1) w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt. 4 d ogłoszenia o konkursie);
2) w cz. B tabela 1 dot. „zakres terytorialny zadania”  błędnie określony – niezgodny z rozdz. IV ogłoszenia o konkursie;
3) w cz. B wniosku tabela 2 – wnioskodawca wpisał błędną liczbę beneficjentów  ostatecznych projektu (niezgodnie z rozdz. III pkt. 4e ogłoszenia);
4) brak wspólnego wskaźnika rezultatu dla obu zadao (zgodnie z rozdz. III pkt. 6 ogłoszenia o konkursie);

ZADANIE NR 4)

CZĘŚD A
1) W cz. A wniosku tabela 5 – data wpisu do rejestru sądowego jest niewłaściwa – niezgodna z aktualnym wypisem z KRS;
2) Załącznik pn. opis IPD nie spełnia wymogów określonych w rozdz. III pkt. 13 ogłoszenia o konkursie;
3) brak załączonego pełnomocnictwa, o którym wnioskodawca informuje w tabeli 10 pkt. 3 formularza wniosku;

CZĘŚD B
1) w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt. 4 d ogłoszenia o konkursie);
2) w cz. B tabela 1 dot. „zakres terytorialny zadania”  błędnie określony – niezgodny z rozdz. IV ogłoszenia o konkursie;
3) w cz. B wniosku tabela 2 – wnioskodawca wpisał błędną liczbę beneficjentów  ostatecznych projektu (niezgodnie z rozdz. III pkt. 4e ogłoszenia);
4) brak wspólnego wskaźnika rezultatu dla obu zadao (zgodnie z rozdz. III pkt. 6 ogłoszenia o konkursie);

ZADANIE NR 6)

CZĘŚD A
1) W cz. A wniosku tabela 5 – data wpisu do rejestru sądowego jest niewłaściwa – niezgodna z aktualnym wypisem z KRS;
2) Załącznik pn. opis IPD nie spełnia wymogów określonych w rozdz. III pkt. 13 ogłoszenia o konkursie;
3) brak załączonego pełnomocnictwa, o którym wnioskodawca informuje w tabeli 10 pkt. 3 formularza wniosku;

CZĘŚD B
1) w cz. B tabela 1 w rubryce „cel zadania” – wpisany cel projektu niezgodny z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdz. I ust. 3 ogłoszenia o konkursie (niezgodnie z 
wytycznymi rozdz. III pkt. 4 d ogłoszenia o konkursie);



2) w cz. B tabela 1 dot. „zakres terytorialny zadania”  błędnie określony – niezgodny z rozdz. IV ogłoszenia o konkursie;
3) w cz. B wniosku tabela 2 – wnioskodawca wpisał błędną liczbę beneficjentów  ostatecznych projektu (niezgodnie z rozdz. III pkt. 4e ogłoszenia);
4) brak wspólnego wskaźnika rezultatu dla obu zadao (zgodnie z rozdz. III pkt. 6 ogłoszenia o konkursie);

Zadania w projekcie

02-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Oddział: kujawsko-pomorski

Miejscowość: KIKÓŁOrganizacja: FUNDACJA KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ ORAZ WSPIERANIA 
INICJATYW GOSPODARCZYCH "EURO PRZYSZŁOŚD"

Cel projektu: 4-CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Tytuł projektu: PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

1. Złożono wydruk próbny bez sumy kontrolnej.2. Przekroczenie maksymalnej kwoty dofinansowania określonej w rozdz. VII ogłoszenia o konkursie 3 Cel nie realizowany w 
tym konkursie. 
Połączenie zadao niezgodne z rozdz. I ust. 4 ogłoszenia o konkursie, czyli zadanie wskazane w ust 2 pkt 1, pkt 6 i pkt 2

W zadaniu (IDZ 160) zostały przekroczone limity kosztów (Przekroczony limit DZIAŁAO INFORMACYJNYCH). 
Główna przyczyna weryfikacji negatywnej to brak wersji pisemnej i elektronicznej Uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów oraz opisu IPD i schematu 
IPD. Płyta zawiera wyłącznie wniosek.
Z aktualnego KRS wynika, ze osoba udzielająca pełnomocnictwa nie jest wpisana do KRS jako osoba do tego uprawniona na podstawie statutu.  

Wkład poniżej wymaganego minimum 20% dla organizacji nie posiadającej statusu OPP

A. tabela 5 – błędna data wpisu do rejestru sądowego;-	w KRS pomimo jego aktualności brak informacji o zmianie statutu z dnia 03.01.2006 r.;-	pełnomocnictwo niezgodne z 
danymi w KRS;-	brak Opisu IPD oraz schematu IPD w wersji papierowej i elektronicznej 
B -tabela 1 Tytuł zadania – błędnie wpisany tytuł projektu, każde zadanie tworzące projekt ma inny tytuł;- tabela 1 Cel zadania – brzmienie celu niezgodne z rozdz. I ust 3 
ogłoszenia o konkursie;- tabela 2 – liczba beneficjentów ostatecznych projektu niezgodna we wszystkich zadaniach tworzących projekt (w zad. 1 i 2 90 osób, w zad. 3 –120 
osób);- tabela 3 – brak danych dotyczących beneficjentów na kolejne okresy realizacji zadania (wypełniono wyłącznie tabelę na okres do 30.06.2010 r.);- tabela 5 – wskaźnik 
rezultatu nie jest opracowany zgodnie z rozdz. III, ust. 4 pkt a ogłoszenia o konkursie;- tabela 9 – brak danych dotyczących kosztów zadania na kolejne okresy realizacji 
zadania (wypełniono wyłącznie tabelę na okres do 30.06.2010 r. i koszty całkowite zadania na okres do 31.03.2011 r.);- brak Uzasadnienia konieczności poniesienia 
określonych nakładów  w wersji papierowej i elektronicznej- brak Uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów  w wersji papierowej i elektronicznej

Zadania w projekcie



06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

02-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: BYDGOSZCZOrganizacja: ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: NIE SŁYSZĘ - NIE JESTEŚ SAM 1 Z 3 / ŚWIADOMI - WYGRANI 2 Z 3 / SAMODZIELNI, AKTYWNI, ZARADNI - WSPARCIE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH SŁUCHOWO 3 Z 3                      

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Brak możliwości sprawdzenia zgodności sumy kontrolnej z uwagi na brak wniosku w wersji elektronicznej
Przekroczenie maksymalnej kwoty wnioskowanego dofinansowania projektu okresie 01.01.2010r.-30.06.2010 – 456.155,80zł 

Przyczyna weryfikacji negatywnej to brak wersji ektronicznej Uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów. Brak wersji elektronicznej wniosku i załączników 
– płyta zawiera wyłącznie Generator
Opis IPD i schemat IPD nie podpisane przez osoby uprawnione.  
Opis IPD i schemat IPD nie opatrzone pieczęcią imienną.  

A -tabela 4 – brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON;-brak pełnomocnictwa;-	brak wersji elektronicznej opisu IPD oraz schematu IPD
B -tabela 1 Tytuł zadania – błędnie wpisany tytuł projektu, każde zadanie tworzące projekt ma inny tytuł;- tabela 2 – brak danych liczby beneficjentów ostatecznych 
projektu;- tabela 5 – wskaźnik rezultatu nie jest opracowany zgodnie z rozdz. III, ust. 4 pkt a ogłoszenia o konkursie;- brak Uzasadnienia konieczności poniesienia 
określonych nakładów w wersji elektronicznej- brak wersji elektronicznej harmonogramu wniosku z budżetem 

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: BYDGOSZCZOrganizacja: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: NASZE CENTRUM

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Główna przyczyna weryfikacji negatywnej  - Wnioskodawca ma zawartą umowę wieloletnią w ramach 1 Konkursu na zadanie pn. prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach placówek 
Przekroczenie maksymalnej kwoty dofinansowania określonej w rozdz. VII ogłoszenia o konkursie w okresie 01.01.2010r-30.06.2010r.

Dla okresu nr 4 nie wpisano udziału własnego, tym samym kwota wnioskowana stanowi 100% kosztów kwalifikowanych zadania.
Dla okresu nr 4 brak całkowicie udziału własnego.
A - Statut – na statucie zapisano, że uchwalony na Zjeździe w dn. 9 kwietnia 2008 natomiast w KRS że w dn. 8 kwietnia 2008 r. ;
B - tabela 9 – brak udziału własnego dla okresu nr 4, tym samym kwota wnioskowana stanowi 100% kosztów 

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: BYDGOSZCZOrganizacja: RUCH NA RZECZ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WYZWANIE"



Cel projektu: 4-CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Tytuł projektu: BARDZIEJ SPRAWNI, BARDZIEJ SAMODZIELNI

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Projekt złożony po terminie (2009-10-01). Cel nie realizowany w tym konkursie.Nie spełnia warunku określonego w rozdz. IV ogłoszenia, tj. projekt o charakterze lokalnym 
nie zawiera zadania pn. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – składa się włącznie z zadao wymienionych w ust 2 pkt 5 i pkt 4 
rozdz. I ogłoszenia.Suma kontrolna wersji papierowej niezgodna z wersją elektroniczną wniosku.

Przekroczenie maksymalnej kwoty dofinansowania określonej w rozdz. VII ogłoszenia o konkursie

Główna przyczyna weryfikacji negatywnej to brak wersji pisemnej i elektronicznej Uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów Ponadto brak wersji 
elektronicznej opisu IPD i schematu IPD. Płyta zawiera wyłącznie wniosek.

Wkład poniżej wymaganego minimum 20% dla organizacji nie posiadającej statusu OPP

A tabela 4 – brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON;
 brak Opisu IPD oraz schematu IPD w wersji elektronicznej 
B -tabela 1 Cel zadania – cel projektu niezgodny z rozdz. III ust 4, pkt d ogłoszenia (w zadaniu 1 wpisano cel zgodny z brzmieniem w ogłoszeniu, a w zadaniu 2 treśd własną 
Wnioskodawcy);-tabela 1 Planowane miejsce realizacji zadania – brak województwa i powiatu;- tabela 2 – brak liczby beneficjentów ostatecznych projektu;- tabela 3 – 
Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych – liczba BO objętych wsparciem podana nad tabelą niezgodna z danymi w tabeli (dotyczy wszystkich okresów);- tabela 5 – 
wskaźnik rezultatu nie jest opracowany zgodnie z rozdz. III, ust. 4 pkt a ogłoszenia o konkursie;- brak Uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów  w wersji 
papierowej i elektronicznej

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: CIECHOCINEKOrganizacja: STOWARZYSZENIE CENTRUM NIEZALEŻNEGO ŻYCIA

Cel projektu: 4-CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Tytuł projektu: CENTRUM AKTYWNEJ REHABILITACJI, POMOCY SPOŁECZNO-PRAWNEJ I TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. 
PROWADZENIE ZINTEGROWANYCH ZAJĘD SAMOPOMOCOWYCH W TRAKCIE OBOZÓW NIEZALEZNEGO ŻYCIA. PROWADZENIE WYPOZYCZALNI 
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Cel nie realizowany w tym konkursie. Całkowity brak opisu na płycie.

B Głowna przyczyna weryfikacji formalnej negatywnej - tabela 1 Cel zadania – brzmienie celu niezgodne z rozdz. I ust 3 ogłoszenia o konkursie;- tabela 2 – brak liczby 
beneficjentów ostatecznych dla całego okresu realizacji projektu.

Zadania w projekcie



05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: TORUOOrganizacja: STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY PRZEWLEKLE CHORYM "CHRONICA"

Cel projektu: 4-CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Tytuł projektu: KOMPLEKSOWA TERAPIA FUNKCJI POZNAWCZYCH I NARZĄDU RUCHU CHORYCH Z USZKODZENIEM MÓZGU

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Głowna przyczyna weryfikacji formalnej negatywnej  - brak danych potwierdzających charakter ponadregionalny projektu, jednocześnie Wnioskodawca nie realizuje w 
projekcie zadania pn. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek (projekt złożony z zadania wskazanego w rozdz. I, ust 2, pkt 5a i pkt 3. 
2. Brak możliwości sprawdzenia sumy kontrolnej z uwagi na brak wniosku w wersji elektronicznej.

Brak wersji elektronicznej wniosku. Płyta zawiera wyłącznie Generator i załączniki.

Na wszystkich dokumentach brak pieczątki imiennej jednej z dwóch podpisanych osób 
Wkład poniżej wymaganego minimum 10% dla organizacji posiadającej status OPP dla okresu 2.

A-tabela 4 – brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON;
B-tabela 1 Tytuł zadania – błędnie wpisany tytuł projektu, każde zadanie tworzące projekt ma inny tytuł;- tabela 1 Cel zadania – brzmienie celu niezgodne z rozdz. I ust 3 
ogłoszenia o konkursie, inne dla każdego zadania projektu;- tabela 2 – brak liczby 
beneficjentów ostatecznych projektu;- tabela 3 – brak danych dla okresu 2, 3 i 4;- brak harmonogramu i budżetu w wersji elektronicznej,- brak wersji pisemnej dokumentu z 
tabeli 11, pkt 6 nazwanego przez Wnioskodawcę Miara funkcjonowania chorego w warunkach domowych (złożono wersję elektroniczną).
- tabela 2 – brak liczby beneficjentów ostatecznych projektu;- tabela 3 – brak danych dla okresu 2, 3 i 4;- brak harmonogramu i budżetu w wersji elektronicznej,- brak wersji 
pisemnej dokumentu z tabeli 11, pkt 6 nazwanego przez Wnioskodawcę Miara funkcjonowania chorego w warunkach domowych (złożono wersję elektroniczną).

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Miejscowość: BYDGOSZCZOrganizacja: STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKSON"



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PARKINFON - OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM INFORMACJI O CHOROBIE PARKINSONA

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Nie spełnia warunku określonego w rozdz. I, ust. 4, pkt 2 ogłoszenia, tj. dla celu nr 2 projekt musi każdorazowo dotyczyd co najmniej dwóch zadao – projekt Wnioskodawcy 
składa się wyłącznie z jednego zadania określonego w rozdz. I, ust. 2, pkt 4 ogłoszenia.

W zadaniu (IDZ 308) zostały przekroczone limity kosztów (Przekroczony limit DZIAŁAO INFORMACYJNYCH). 

Dla okresu nr 2, 3 i 4  nie wpisano danych dotyczących kosztów kwalifikowanych, tym samym nie można ocenid spełnienia warunku posiadania wymaganego wkładu 
własnego (wpisano wyłącznie koszty całkowite).

A -tabela 1 Nazwa – brzmienie nazwy niezgodne z KRS,-	brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON;
B - tabela 2 – brak liczby beneficjentów ostatecznych projektu;- tabela 9 Budżet zadania  – brak danych dotyczących kosztów kwalifikowanych dla okresu 2, 3 i 4 realizacji 
zadania;

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PARK-REH CENTRUM USŁUG REHABILITACYJNYCH DLA CHORYCH Z CHOROBĄ PARKINSONA I ICH OPIEKUNÓW

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

W zadaniu (IDZ 353) zostały przekroczone limity kosztów (Przekroczony limit DZIAŁAO INFORMACYJNYCH). 
Wersja elektroniczna schematu IPD oraz Uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów nie są tożsama z wersją papierową. 

A - tabela 1 Nazwa – brzmienie nazwy niezgodne z KRS,-	brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON;-	KRS potwierdzony za zgodnośd z oryginałem niezgodnie z procedurą-
	Schemat IPD – wersja papierowa różna od elektronicznej.
B - tabela 1 Opis zadania – brak precyzyjnej informacji dot. placówki w zakresie spełnienia warunku świadczenia usług w sposób ciągły;- tabela 2 – brak liczby beneficjentów 
ostatecznych projektu;- tabela 6 Posiadane zasoby – brak precyzyjnej informacji dot. placówki w zakresie spełnienia warunku tytułu prawnego do lokalu; - tabela 6 
Doświadczenie Wnioskodawcy – brak precyzyjnej informacji o spełnieniu warunku funkcjonowania placówki od co najmniej pół roku;  - tabela 9 Budżet zadania – błąd w 
tabeli oraz niezgodna z załącznikiem do wniosku dla okresu nr 1; wersja papierowa różna od elektronicznej.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach



Miejscowość: CHEŁMŻAOrganizacja: STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMOCNA DŁOO"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: RADOŚD NIEPEŁNOSPRAWNYCH NASZĄ RADOŚCIĄ

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Brak podpisów obu uprawnionych osób na ostatniej stronie części B zadania 
Brak pieczęci imiennych obu uprawnionych osób na ostatniej stronie części B zadania

A tabela 5 – błędna data wpisu do rejestru sądowego;
B tabela 1 Opis zadania – brak precyzyjnej informacji o placówce w zakresie spełnienia warunku dotyczącego świadczenia usług w sposób ciągły;- tabela 6 Posiadane zasoby 
– brak precyzyjnej informacji o placówce w zakresie spełnienia warunku dotyczącego terminu umowy użyczenia lokalu; - tabela 6 Doświadczenie Wnioskodawcy – brak 
precyzyjnej informacji o placówce w zakresie spełnienia warunku dotyczącego funkcjonowania placówki od co najmniej pół roku.  

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: GRUDZIĄDZOrganizacja: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOWNA

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: CANDIM CENTRUM AKTYWIZACJI NIEPEŁNOSPRANYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 2010

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Dla zadania o wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150.000,00 zł i wyższym wkład własny w formie finansowej poniżej 50% tego wkładu dla okresu 3 i 4.
A -brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON;- statut –nie można stwierdzid czy jest potwierdzony za zgodnośd z oryginałem niezgodnie z procedurą z uwagi na 
nieczytelne parafki i brak pieczęci imiennych;-	na oświadczeniach stanowiących załącznik nr 2 i nr 3 brak danych wszystkich osób uprawnionych do podpisu;
B - tabela 1 Opis zadania – brak precyzyjnej informacji dot. placówki w zakresie spełnienia warunku świadczenia usług w sposób ciągły;- tabela 6 Posiadane zasoby – brak 
precyzyjnej informacji dot. placówki w zakresie spełnienia warunku tytułu prawnego do lokali; - tabela 6 Doświadczenie Wnioskodawcy – brak jednoznacznej informacji o 
spełnieniu warunku funkcjonowania placówki od co najmniej pół roku;  - tabela 11 Z pkt 6 Inne dokumenty – zaznaczono Tak i nie zoczono żadnych dokumentów;- na 
ostatniej stronie wniosku, harmonogramu i budżetu brak danych wszystkich osób uprawnionych do podpisu. 

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Oddział: lubuski



Miejscowość: GORZÓW WLKP.Organizacja: GORZOWSKI ZWIAZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘD SPORTOWO - REKREACYJNYCH

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Projekt złożony po terminie, wysłany w dniu 2009-10-02. 
Dla tego celu wymagane są minimum 2 zadania (projekt zawiera 1 zadanie).
Niemożliwe jest odtworzenie płyty CD, ponieważ jest złamana. 

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: ZIELONA GÓRAOrganizacja: OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ POPRZEZ HIPOTERAPIĘ I REHABILITACJĘ SPOŁECZNĄ

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wniosek nie jest podpisany przez dwie osoby upoważnione do składania oświadczeo woli. Wniosek jest podpisany tylko przez jedną osobę – Sekretarza.

W części A:
- w pkt 5 - błędna data wpisu do rejestru KRS
- w pkt 6 – podano działalnośd odpłatną i nieodpłatną, natomiast ze Statutu oraz wypisu z KRS wynika że jest tylko działalnośd nieodpłatna
- przedłożona kserokopia wypisu z rejestru KRS jest starsza niż 3 miesiące oraz nie jest poświadczona za zgodnośd z oryginałem
- statut nie jest poświadczony za zgodnośd z oryginałem

W części B:
- nie ma wspólnego tytułu projektu- w pkt 2 
- brak wskazanej wspólnej grupy beneficjentów ostatecznych projektu
- brak opisu i schematu IPD do projektu
- brak wersji elektronicznej załącznika „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów

W zadaniu nr 1:
- w pkt 9 – za okres od 1.07.2010 do 31.03.2011 błędnie podsumowano wkład własny
- w pkt 9 – za okres od 1.04.2011 do 31.03.2012 błędnie podsumowano koszty całkowite
- w pkt 9 – za okres od 1.04.2012 do 31.03.2013 błędnie podsumowano koszty całkowite
- w załączniku – budżet- w poz. 4.1.1; 10.1. brak kalkulacji kosztu

W zadaniu nr 2:
- błędnie podany termin realizacji zadania
- w pkt 9 – za okres od 1.07.2010 do 31.03.2011 błędnie podsumowano wkład własny
- w pkt 9 – za okres od 1.04.2012 do 31.03.2013 błędnie podsumowano koszty całkowite
- w załączniku – budżet- w poz. 10.1.1.; 10.1.2. brak kalkulacji kosztu

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: ZIELONA GÓRAOrganizacja: POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W ZIELONEJ 
GÓRZE



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: OTWARTE DRZWI

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Budżet zadania nr 1 oraz budżet zadania nr 2 – nie są podpisane przez Skarbnika.

W części A:
- w pkt 9 – brak informacji o korzystaniu ze środków PFRON. Wnioskodawca korzystał ze środków PFRON.
- statut nie jest opatrzony pieczęcią Sądu oraz nie jest poświadczony za zgodnośd z oryginałem przez osoby upoważnione
- brak wersji elektronicznej schematu IPD.

W zadaniu nr 1 oraz zadaniu nr 2 cel zadania nie jest wpisany zgodnie z brzmieniem z ogłoszenia o konkursie
W budżecie zadania nr 1 ora budżecie zadania nr 2 nie są wypełnione kolumny: Rodzaje kosztów kwalifikowalnych, Kalkulacja kosztu, Rodzaj dokumentu rozliczeniowego.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

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

Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: ODKRYWAMY POTENCJAŁ WIEKU 50+

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wniosek nie spełnia wymogu tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku (niezgodna suma kontrolna).
Brak wersji elektronicznej załącznika „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów”.
Wniosek nie jest podpisany przez dwie osoby upoważnione do składania oświadczeo woli. Wniosek jest podpisany tylko przez jedną osobę - Wiceprezesa. Brak pieczęci 
drugiej osoby upoważnionej do składania oświadczeo woli. 

W części A stwierdzono następujące nieprawidłowości:
- w pkt 5 - błędna data wpisu do rejestru KRS,
- w pkt 8 - błąd daty „Od kiedy Wnioskodawca prowadzi działalnośd na rzecz osób niepełnosprawnych",
- w pkt 10 – zaznaczono TAK, ale nie dołączono Umowy partnerskiej oraz nie wynika z części B aby musiała byd załączona,
- załączniki - nie podpisane przez osoby upoważnione,
- przedłożona kserokopia wypisu z rejestru KRS jest starsza niż 3 miesiące oraz nie jest poświadczona za zgodnośd z oryginałem,
- statut nie jest opatrzony pieczęcią Sądu oraz nie jest poświadczony za zgodnośd z oryginałem.

W części B stwierdzono następujące nieprawidłowości::
- niekompletny budżet w wersji papierowej (brak strony 24) oraz niepodpisany przez osoby upoważnione,
- „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” nie podpisane przez osoby upoważnione.
- w pkt 9 – w budżecie za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 wpisano wartośd pracy wolontariuszy a brak jest w podsumowaniu oraz w załączniku nr 1 - budżecie.

Zadania w projekcie



06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Oddział: łódzki

Miejscowość: ŁÓDŹOrganizacja: FUNDACJA AMA CANEM

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: KOMPLEKSOWE WSPARCIE: DOGOTERAPIA - SKUTECZNA POMOC W REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INFOCENTRUM DLA RODZIN 
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zadania nie są skoordynowane poprzez wspólny cel. Cel zadania 4)Prowadzenie poradnictwa oraz udzielanie informacji (zadanie zgłoszone jako zadanie 2) nie jest 
realizowany w tym konkursie.
Zadania nie są skoordynowane poprzez wspólną grupę beneficjentów ostatecznych.

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

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

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: ROZIWJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Kserokopia wypisu z rejestru sądowego nie została potwierdzona za zgodnośd z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, sekretarza sądu lub pracownika PFRON.
Statut nie został opatrzony pieczęcią Sądu.
Zadania nie są skoordynowane poprzez wspólną grupę beneficjentów ostatecznych.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: ŁOWICZOrganizacja: ŁOWICKIE STOWARZYSZENIE "DAD SZANSE"



Cel projektu: 4-CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Tytuł projektu:  ŻYCIA

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Cel nie realizowany w tym konkursie.
We wniosku zgłoszono zadania wskazane w ust. 2 pkt. 5 ogłoszenia o konkursie Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd...- zgodnie z ogłoszeniem o konkursie 
zadania te powinny mied charakter ponadregionalny - Wnioskodawca we wniosku określił, że zgłoszone przez niego zadania mają zasięg lokalny.
Wnioskodawca jest organizacja pożytku publicznego, ale w jednym ze złożonych zadao wkład własny jest mniejszy niż 10% i wynosi 9,33%
Załączony do wniosku statut nie jest opatrzony pieczęcią Sądu. 
Projekt nie jest skoordynowany poprzez wspólny cel i wspólną grupę beneficjentów ostatecznych. 
Zgłoszone zadania maja różne nazwy - brak wspólnego tytułu projektu. 

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: ŁÓDŹOrganizacja: ŁÓDZKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ/WODA MÓJ PRZYJACIEL

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Brak wspólnego tytułu projektu - dwa zadania mają dwie nazwy. Zadania nie są skoordynowane popoprzez wspólną grupę beneficjentów ostatecznych.

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: ŁÓDŹOrganizacja: POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH - ODDZIAŁ ŁÓDZKI



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: BEZ BARIER/ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE DLA CZŁONKÓW I PODOPIECZNYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Projekt zawiera zadanie (IDZ 324) niezwiązane z konkursem. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie cel: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych nie może dotyczyd 
zadania 2)Organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla niepełnosprawnych. Do tego celu przypisano zadania wskazane w ust. 2 pkt. 1, 3, 4 i 5 ogłoszenia o 
konkursie.
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zadania muszą mied charakter ponadregionalny, z wyjątkiem projektów dotyczących rehabilitacji w różnych typach palcówek. W 
projekcie Wnioskodawcy brak tego zadania, mimo to wskazano, że zadanie 3)Organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin ma zasięg 
regionalny (dwa pozostałe zadania mają charakter ponadregionalny).
Brak wspólnego tytułu projektu. 
Zadania nie są skoordynowane poprzez wspólną grupę beneficjentów ostatecznych. 
W wersji elektronicznej brak załącznika Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów.

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

20-zadanie nie związane z konkursem

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

Cel projektu: 4-CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

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

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Cel nie realizowany w tym konkursie.
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zadanie Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek może byd realizowane tylko w obrębie projektu 
obejmującego przynajmniej dwa zadania. We wniosku zgłoszono tylko jedno zadanie.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: ŁÓDŹOrganizacja: POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ ŁÓDZKI



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: "SZANSA NA LEPSZE JUTRO"

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Kserokopia wypisu z rejestru sądowego nie została potwierdzona za zgodnośd z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, sekretarza sądu lub pracownika PFRON. 
Zadania nie są skoordynowane poprzez wspólną grupę beneficjentów ostatecznych.

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: "POMAGAJMY SOBIE NAWZAJEM - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE ORAZ SPOŁECZNO - PRAWNE"

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Brak zadania 06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo 
zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa 
pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego, ale zaproponowany we wniosku wkład własny jest mniejszy niż 10% i wynosi 9,62%
Kserokopia wypisu z rejestru sądowego nie została potwierdzona za zgodnośd z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, sekretarza sądu lub pracownika PFRON. 
Zadania nie są skoordynowane poprzez wspólna grupę beneficjentów ostatecznych. Nie opracowano wspólnego dla obu zadao wskaźnika rezultatu. 

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

02-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby

Miejscowość: WIELUOOrganizacja: STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 
ICH RODZIN "TACY SAMI"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: "REHABILITACJA DAJĄCA FUNKCJONALNOŚD - PODSTAWĄ SAMODZIELNOŚCI"

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego, ale wkład własny w jednym ze zgłoszonych zadao jest mniejszy niż 10% i wynosi 9,02%. 
Brak załącznika Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów do jednego zadania (jest tylko jeden) - w wersji zarówno papierowej i elektronicznej. 
W wersji elektronicznej wniosek nie otwiera się za pomocą generatora wniosków do konkursu 4 - zapisany jest w niewłaściwym formacie.

Zadania w projekcie



01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

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

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

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

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

W zadaniu (IDZ 282) zostały przekroczone limity kosztów (Przekroczony limit DZIAŁAO INFORMACYJNYCH)- procentowa wartośd tej kategorii kosztów wynosi5,43%
W zadaniu (IDZ 283) zostały przekroczone limity kosztów (Przekroczony limit DZIAŁAO INFORMACYJNYCH) procentowa wartośd tej kategorii kosztów wynosi 5,25%, ale z 
informacji zawartych we wniosku można wnioskowad, że zadanie ma charakter informacyjny.
Zgłoszone zadania mają różne nazwy - projekt nie ma wspólnego tytułu. 
Zadania nie są skoordynowane poprzez wspólną grupę beneficjentów ostatecznych. 
Dla obu zadao odrębnie opracowano wskaźniki rezultatu.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Miejscowość: SIERADZOrganizacja: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DARY LOSU" PRZY 
SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SIERADZU

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO - KOMPUTEROWA "DARY LOSU"

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zadania nie są skoordynowane poprzez wspólną grupę beneficjentów ostatecznych. Brak wspólnego wskaźnika rezultatu.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Oddział: małopolski

Miejscowość: NOWY SĄCZOrganizacja: "RAZEM W ŚWIECIE" FUNDACJA



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: REHABILITACJA W OPARCIU O DOGOTERAPIĘ 

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

cel niezgodny z ogłoszeniem o konkursie; dla tego celu wymagane są minimum 2 zadania; projekt  ma zakres terytorialny lokalny - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie 
projekt obejmujący zadania o zasięgu lokalnym może zostad zgłoszony jedynie wówczas gdy jednym z zadao tworzących ten projekt jest zadanie pn "prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placowek"

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: KRAKÓWOrganizacja: FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RÓŻNYCH TYPACH PLACÓWEK

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wkład własny niższy od wymaganego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, brak statutu opatrzonego pieczęcią sądową, brak załączników "Uzasadnienie konieczności 
poniesienia określonych nakładów", kwoty zerowe w pkt 9 na okres od 01.07.2010 do 31.03.2013, zerowa ilośd beneficjentów od 01.07.2011r, sprzeczne oświadczenia 
odnośnie obniżenia kwoty podatku, brak informacji o ciagłym świadczeniu usług w placówce, dwa różne tytuły projektu, cel projetu niezgodny z ogłoszeniem o konkursie. 

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: CHOCZNIAOrganizacja: FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO "RÓWNAD SZANSE"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: EFEKTYWNIE I Z ZAANGAŻOWANIEM - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OFEROWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

wkład własny mniejszy od wymaganego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie; brak wpisu o prowadzeniu działalności odpłatnej w KRS a wnioskodawca deklaruje prowadzenie 
takiej działalności we wniosku

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji



04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: ZAKOPANEOrganizacja: POLSKI STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W 
ZAKOPANEM

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PROWADZENIE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ORW  ZAKOPANE 

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Dla tego celu wymagane są minimum 2 zadania; 
brak wersji elektronicznej wniosku, przesłano Generator bez zapisanego wniosku;
cel zadania  niezgodny z ogłoszeniem o konkursie 

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: KRAKÓWOrganizacja: POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: "NIE GŁOS, ALE SŁOWO - PRZEKRACZAMY BARIERY JĘZYKOWE". PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAO REHABILITACYJNO-EDUKACYJNYCH 
KSZTAŁTUJĄCYCH KOMPETENCJE JĘZYKOWE I ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚD I SAMODZIELNOŚD SPOŁECZNĄ MŁODZIEŻY Z USZKODZONYM 
SŁUCHEM

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Brak statutu opatrzonego pieczęcią sądową, brak wpisanej podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON, brak wpisu o prowadzeniu działalności odpłatnej w KRS a 
wnioskodawca deklaruje prowadzenie takiej działalności we wniosku, kwoty zerowe w pkt 9 na okres od 01.07.2010 do 31.03.2012 (budżet zadania), błędy w tytułach 
załączników "Opis Indywiduaalnych Planów Działao" i "Schemat Indywidualnych Planów Działao" - schemat jest nie podpisany.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: WOLBROMOrganizacja: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W 
WOLBROMIU



Cel projektu: 4-CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Tytuł projektu: PROWADZENIE REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OREW WOLBROM

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Cel nie realizowany w tym konkursie. 
PFRON nie dofinansowywuje projektów, których celem jest rehabilitacja lecznicza. Projekt dotyczy rehabilitacji leczniczej; brak  wymagalnych informacji dotyczących 
funkcjonowania  placówki zgodnie z roz.IV.p.4 ogłoszenia o konkursie; dane we wniosku np. w tabeli "doświadczenie wnioskodawcy" nie dotyczą PSOUU Koło w Wolbromiu. 

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: KRAKÓWOrganizacja: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: CENTRUM SENIORA DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Brak schematu indywidualnych planów działao w wersji elektronicznej, brak wpisanej podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON, cel zadania niezgodny z ogłoszeniem o 
konkursie, połączone zadania 1 i 6, dwa różne tytuły projektu, brak załaczników "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów", nie podpiesane schemat i 
opis IPD, sprzeczne oświadczenia odnośnie obniżenia podatku należnego

Zadania w projekcie

20-zadanie nie związane z konkursem

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: CHRZANÓWOrganizacja: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: SAMODZIELNI DLA SIEBIE PARTNERZY DLA INNYCH

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Brak załączników "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów"; cel zadania jest niezgodny z ogłoszeniem o konkursie; zerowa ilośd beneficjentów od 
01.07.2010; projekt ma charakter lokalny a jest przewidziany na 6 miesięcy w 2010 roku; wpisano dwa różne tytuły projektu; brak informacji wymaganych zgodnie z 
ogłoszeniem o konkursie pkt IV 1-4

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek



05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Oddział: mazowiecki

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: FUNDACJA "NORMALNA PRZYSZŁOŚD"

Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: DZIAŁANIA WŁĄCZAJACE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNR W RYNEK PRACY. CYKL SZKOLEO PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE. SZKOLENIE 
DLA ASYSTENTÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

1. W zadaniu (IDZ 416) zostały przekroczone limity kosztów (Przekroczony limit DZIAŁAO INFORMACYJNYCH).
2. Brak załączników w wersji elektronicznej.
3. Brak załącznika umowa partnerska(lub porozumienie).
4. Niezgodnośd z rozdziałem III punkt 6 ogłoszenia o konkursie tj. brak wspólnej grupy beneficjentów ostatecznych oraz wspólnych podstawowych wskaźników rezultatu dla 
wszystkich zadao.
5. Niezgodnośd z rozdziałem III punkt 4c ogłoszenia o konkursie tj. tytuł zadania, nadany przez Wnioskodawcę, powinien byd wspólny dla wszystkich zadao.
6. Niezgodnośd z rozdziałem III punkt 4d ogłoszenia o konkursie tj. w zadaniu nr 3 cel projektu ma inne brzmienie niż w ogłoszeniu o konkursie.
7. We wszystkich zadaniach nie podano liczby beneficjentów ostatecznych na kolejne prognozowane okresy realizacji. 
8. Brak opisu na płycie CD.

Zadania w projekcie

02-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: FUNDACJA POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO 
WARSZAWA



Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: IWANIA PRACY.

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Do każdego zadania przypisano inny tytuł projektu. We wniosku zgłoszono zadanie nr 6 i nr 2. Dla zadania nr 6 nadano tytuł projektu "IPD - pierwszy krok ...", dla zadania nr 
2 - "Specjalistyczne szkolenia zawodowe" To jest niezgodne z postanowienia w ogłoszeniu o konkursie (częśd III punkt 4 litera c). 
Jednoczesnie Wnioskodawca zgłosił dwa projekty.Celem ich jest wejsdie osób niepełnosprawnych na rynek pracy.Oba projekty zamierza realizowad na tym samym terenie i 
w tym samym okresie. Do jednego projektu włączył zadanie nr 6, 4 oraz 2, a do drugiego - zadanie nr 6 i 2. Oba projekty są skierowane do tych samych beneficjentów. To 
jest niezgodne z ustaleniami określonymi w części I punkt 6 ogłoszenia o konkursie. Zakres realizacji zadao jest faktycznie taki sam. 

Zadania w projekcie

06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

02-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby

Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: IPD - PIERWSZY KROK DO NOWEJ PRACY/SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA ZAWODOWE

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Do każdego zadania przypisano inny tytuł projektu. We wniosku zgłoszono zadanie nr 6 i nr 2. Dla zadania nr 6 nadano tytuł projektu "IPD - pierwszy krok ...", dla zadania nr 
2 - "Specjalistyczne szkolenia zawodowe" To jest niezgodne z postanowienia w ogłoszeniu o konkursie (częśd III punkt 4 litera c). 
Jednoczesnie Wnioskodawca zgłosił dwa projekty.Celem ich jest wejsdie osób niepełnosprawnych na rynek pracy.Oba projekty zamierza realizowad na tym samym terenie i 
w tym samym okresie. Do pierwszego projektu włączył zadanie nr 6, 4 oraz 2, a do drugiego - zadanie nr 6 i 2. Oba projekty są skierowane do tych samych beneficjentów. To 
jest niezgodne z ustaleniami określonymi w części I punkt 6 ogłoszenia o konkursie ponieważ zakres realizacji zadao jest faktycznie taki sam. 

Zadania w projekcie

02-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby

06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZYJACIEL



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: BAJKOWY ŚWIAT. BAJKA TERAPEUTYCZNA METODĄ WSPOMAGANIA ROZWOJU NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zgodnie Rozdziałem I, ust. 4 pkt 2 wniosek z projektem złożony na cel nr 2 powinien dotyczyd co najmniej dwóch zadao spośród zadao wskazanych w ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 
4 oraz pkt 5. 
Fundacja złożyła wniosek zawierający projekt dotyczący tylko jednego zadania. Ponadto wpisany we wniosku cel został okreslony opisowo, a nie zgodnie z brzmieniem 
podanym w Rozdziale I, ust. 3 pkt 2.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: BAJKOWY ŚWIAT. BAJKA TERAPEUTYCZNA METODĄ WSPOMAGANIA ROZWOJU NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zgodnie Rozdziałem I, ust. 4 pkt 2 wniosek z projektem złożony na cel nr 2 powinien dotyczyd co najmniej dwóch zadao spośród zadao wskazanych w ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 
4 oraz pkt 5. 
Fundacja złożyła wniosek zawierający projekt dotyczący tylko jednego zadania. Ponadto wpisany we wniosku cel został okreslony opisowo, a nie zgodnie z brzmieniem 
podanym w Rozdziale I, ust. 3 pkt 2.

Zgłoszone zadanie nr 3 (organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy (...) ) 
nie ma charakteru informacyjnego lub promocyjnego i w związku z tym obowiązujący organizację limit kosztów DZIAŁAO INFORMACYJNYCH wynosi 5%, podczas gdy w 
budżecie dostarczonym przez Fundację koszty te osiągnęły poziom 7,32%.

Do wniosku, nie załączono odpisu aktualnego KRS oraz aktualnego statutu opatrzonego pieczęcią sadu lub jego potwierdzonej za zgodnośc z oryginałem kopii. 

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: FUNDACJA POMOCY RODZINIE - GWIAZDECZKA

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: SPOTKANIA NA TERAZ

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

1) Termin zakooczenia realizacji projektu wpisano na dzieo 31.03.2011r. (inf z tab.1 części B wniosku) z dalszej weryfikacji wynika że projekt jest 3 letni;
2)brak załącznika o nazwie uzasadnienie poniesiania kosztów do każdej części B wniosku.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek



03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: TYFLOPUNKT - DROGA DO SAMODZIELNOŚCI.

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Liczne błędy i nieścisłości:
1)termin zakooczenia realizacji zadania (częśd B tab 1) to 30.06.2010r, natomiast tab. 9 części B wypełniona została na kolejne lata;
2)załącznik uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów jest wspólny dla obu zadao w projekcie - wg procedur do każdej części B wymagany jest oddzielny 
załącznik;
4) Data wpisu do KRS we wniosku różni się z wpisem w KRS;
5)Wg tab.9 części B wniosku na okresy realizacji 2, 3 i 4 nie zapewniają minimalnego (10%) wkładu własnego na realizację zadania 

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: NIEWIDOMI BIZNESMENI - CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

1)termin zakooczenia realizacji zadania (częśd B tab 1) to 30.06.2010r, natomiast tab. 9 części B wypełniona została na kolejne lata;
2)załącznik uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów jest wspólny dla obu zadao w projekcie - wg procedur do każdej części B wymagany jest oddzielny 
załącznik;
3) Data wpisu do KRS we wniosku różni się z wpisem w KRS;
4)Wg tab.9 części B wniosku na okresy realizacji 2, 3 i 4 nie zapewniają minimalnego (10%) wkładu własnego na realizację zadania 

Zadania w projekcie

02-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby

06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: FUNDACJA VIS MAIOR



Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: WIELE POTRAFIĘ BEZWZROKOW 3

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

W zadaniu  nr 6 w pozycji nr 8 budżetu zadania został przekroczony limit kosztów o 0,1%. 

Zadania w projekcie

06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

02-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: POZNAJ NIEWODOMEGO, POZNAJ SIEBIE/POZNAJ WŁASNE MOZLIWOSCI, DAJ SIĘ POZNAD INNYM

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Do projektu zgłoszono dwa zadania. Dla zadania nr 3 przypisano tytuł projektu - "Poznaj niewidomego, poznaj siebie", a dla zadania nr 5 - "Poznaj własne możliwości, daj się 
poznad innym". Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie (części III punkt 4 litera c) należało wpisad ten sam tytuł dla każdego z dwóch zadao.
Zgodnie z postanowieniami ogłoszenia o konkursie (cześd IV), zadanie nr 3 nie może mied charakteru regionalnego.
W tytule załącznika do częśdi B wniosku pt. "Uzasadnienia kosztów ..." napisano, że dotyczy projektu " ...w  trosce o niewidomych" i załączono ten materiał do powyższego 
projektu, który zatytułowano "Poznaj niewidomego, poznaj siebie/Poznaj własne możliwości"

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

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

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Kserokopia statutu przedstwiona do wniosku nie jest opatrzona pieczęcią sądu; 
błąd pisarski w tytule projektu w zadaniu nr 1

Zadania w projekcie



03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: BRAMKIOrganizacja: KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW NA RZECZ LUDZI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIEZARADNYCH ŻYCIOWO PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: KLUB AKTYWNEJ REHABILITACJI

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Dla tego celu wymagane są minimum 2 zadania. 
Nie dotrzymano postanowieo określonych w punkcie I.4.2 ogłoszenia o konkursie, wniosek zawiera jedno zadanie

Wkład własny wynosi 9,1% kosztów kwalifikowanych, w następnych okresach również wkład własny poniżej 10,0%

Nie dotrzymano postanowieo określonych w punkcie I.4.2 ogłoszenia o konkursie, wniosek zawiera jedno zadanie.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAZOWIECKI

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: BĄDŹMY SPRAWNI

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

!)brak uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów do każdej z części B wniosku (1 wspólny dla 3 zadao);
2)brak dokumentacji technicznej dla każdej z części B wniosku (1 wspólna dla 3 zadao);
3)błąd w dacie zakooczenia realizacji zadania przy 3 letnim projekcie (13.03.2012) - dot. zadania z rozporządzenia nr 5

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji



05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Cel projektu: 4-CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Tytuł projektu: CUKRZYCA BEZ POWIKŁAO - PRZYJDŹ NA EDUKACJĘ TERAPEUTYCZNĄ/MASZ ŻYCIOWE PROBLEMY,JESTEŚ OSOBĄ 
NIEPEŁNOSPRAWNĄ,CHORUJESZ NA CUKRZYCĘ-PRZYJDŹ, ROZWIĄŻEMY JE RAZEM.

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Cel projektu, jest niezgodny z ogłoszonym konkursem;
Brak wspólnej nazwy projektu dla zadao wchodzących w jego skłąd- zgodnie z ogłoszeniem o konkursie rozdz. III, pkt 4c);
Nie podano kwot wnioskowanych na kolejne okresy realizacji zadania drugiego ( z rozporządzenia nr 4);
niekompletny harmonogram do projektu - zadanie nr 2 nie wyszczególnia etapów realizowania
W obu zadaniach przekroczo limit kosztów w działaniach informacyjnych.

Zadania w projekcie

02-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: CIECHANÓWOrganizacja: POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W CIECHANOWIE

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: POMOCNA DŁOO NA RZECZ SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEOSTWIE

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

brak załącznika "uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów" do obu zadao
wg ogłoszonego konkursu możliwośd wykonywania zadania regionalnie bądź lokalnie jest wówczas, gdy jednym z zadao projektu jest zadanie nr 1 z rozporządzenia, w 
przypadku tego wniosku brak takiego zadania, w projekcie są zadania nr 4 i 5.

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: SPRAWNI - FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: INTEGRACJA POD ŻAGLAMI

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zgłoszony projekt jest niezgodny z zasadami, ze wzgledu na zakres terytorialny zadania zgłoszony jako regionalny, przy wykonywanych zadaniach 3 i 5 - wg procedur ( o 
charekterze lokalnym/regionalnym jedynie wówczas gdy jednym z zdadao w projekcie jest zadanie nr 1 z rozporządzenia);
 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON, 
niezgodna data wpisu do rejestru sądowego we wniosku z wpisem w KRS

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Miejscowość: PRZYSUCHAOrganizacja: STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW KLUBU "OPOKA"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PROWADZENIE ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie dla celu nr 2 w projekcie wymagane są co najmniej 2 zadania.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: STOWARZYSZENIE BĄDŹMY RAZEM

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: CIĄGŁA REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH-W PUNKCIE POBYTU DZIENNEGO / SPOTKANIA INTEGRACYJNO-INFORMACYJNE I PORADY

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

1) brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON (częśd A wniosku tab. 4);
2) brak wspólnego dla projektu  wskaźnika rezultatu;
3) brak uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów dla każdej części B wniosku (załączono 1 wspólny załącznik);
4)brak wszystkich wymaganych załączników w wersji elektronicznej (opis i schemat IPD, uzasadnienie poniesienia kosztów);
5) tytuł zadania jest niezgodny z zasadami ogłoszonego konkursu rozdz. III ust 4c - który mówi o wspólnej nazwie projektu. 

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek



04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: PŁOCKOrganizacja: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM "ODZYSKAD WIĘZI"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: T PORADNICTWA DLA RODZIN DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

1. Niezgodne z rozdziałem III punkt 6 ogłoszenia o konkursie tj. wskaźniki rezultatu nie są wspólne dla wszystkich zadao.
2. Niezgodne z rozdziałem III punkt 4c ogłoszenia o konkursie tj. w poszczególnych częściach B wniosku różne tytuły zadao.
3. Niezgodne z rozdziałem III punkt 4d ogłoszenia o konkursie tj. cel projektu ma inne brzmienie niż w ogłoszeniu o konkursie.
4. Załączniki w wersji elektronicznej nie są zapisane w formacie MS Word 2003.
5. W części A wniosku nie wpisano podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON.
6. Źle poświadczony za zgodnośd z oryginałem KRS.

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM Z UPOŚLEDZENIEM 
UMYSŁOWYM DELTA

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: DROGA DO SAMODZIELNOŚCI / JA NA SCENIE ŻYCIA

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

1)Brak zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej z papierową;
2)Nie wypełnienie tabeli nr 9 części B wniosku w przypadku obu zadao ( 1 i 5) zgłoszonych w projekcie - dot. 2 i 3 okresu realizacji zadania;
3) Niepoprawnie wipsany wkład niefinansowy wnioskodawcy w tab. 9 części B wniosku w zadaniu nr 1 z rozporządzenia;
4)Załącznik uzasandnienie poniesienia określonych nakładów jest wspólny do projektu, nie odnosi się do kwot, ani danego zadania z projektu - Zgodnie z procedurami do 
każdej części B wniosku powinien byd dołączony oddzielnie w/w załącznik. 
 

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: PŁOOSKOrganizacja: STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĄDŹMY RAZEM



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PROWADZENIE REHABILIACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W "ŚWIETLICY NIEPEŁNOSPRAWNYCH" W PŁOOSKU

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wybrany przez wnioskodawcę cel, cel nr 2 (zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych)- wymaga aby projekt składał się z co najmniej dwóch zadao. 
Wnioskodawca umieścił w projekcie tylko jedno zadanie; dodatkowo w części A wniosku, pkt 4 wpisano nieprawidłową datę.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: STOWARZYSZENIE PAR-TER

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PRACOWNIA PAR-TER/GALERIA PAR-TER

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Załącznik do części A wniosku - kopia statutu Stowarzyszenia nie została potwierdzona za zgodnośc z oryginałem.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: WARSZAWAOrganizacja: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓL DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 
TĘCZA

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: NASZA DROGA DO SAMODZIELNOŚCI/WIEDZA,WSPARCIE,POMOC/INFORMACJA BARDZIEJ DOSTĘPNA

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wniosek zweryfikowano negatywnie, ze względu na:
1)Brak wspólnej nazwy projektu dla zadao - zgodnie z treścią ogłoszonego konkursu rozdz. III pkt 4c
2)W tab. 9 części B wniosków wykazano wpłaty od beneficjentów, natomiast nie wykazano ich w budżecie poszczególnych zadao (załącznik nr 5 do wniosku)
3)Harmonogram projektu nie obejmuje 3 zadania z wniosku.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych



Cel projektu: 4-CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Tytuł projektu: WIEM UMIEM POMAGAM/PROWADZENIE KLUBU OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH WŁAŚCICIELI PSÓW PRZEWODNIKÓW

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zadanie nie ma wspólnej nazwy projektu wg zasad konkursu nr 4 ust III pkt 4c)
Zgłoszona konfiguracja zadao (3 i 2) niezgodna jest z celem zgłoszonym we wniosku - zwiększenie samodzielności;
w tab 9 części B wniosku wykazano wpłaty beneficjentów, nie wykazano ich w zał nr 5 - budżet zadania

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

02-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby

Miejscowość: SOCHACZEWOrganizacja: STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
"JUTRZENKA"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: NADZIEJA JEST W NAS

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Weryfikacja negatywna ze względu na:
1) brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON (cześd A wniosku, tab 4);
2)Brak załącznika (cześd A wniosku) - opis IPD w wersji papierowej, jest w wersji elektronicznej.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: PRZYSUCHAOrganizacja: ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEK NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY NIEPOKALANEJ

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: SPOSÓB NA BEZRADNOŚD

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wniosek zweryfikowany negatywnie ze względu na:
1) Brak uprawnieo do składania wniosków o zlecanie realizacji zadao w ramach konkursu - kościelna osoba prawna;
@) Brak załącznika do części A wniosku - aktualny wypis z rejestru sądowego;

Zadania w projekcie



03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Oddział: opolski

Miejscowość: OPOLEOrganizacja: FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU HIPOTERAPII "KONIE - DZIECIOM"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: "ŻYCIE Z UŚMIECHEM - HIPOTERAPIA METODĄ REHABILITACJI"

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

- przekroczony limit działao informacyjnych i promocyjnych ( w zadaniu 5 - wynosi 9,27% ),
- przekroczony limit działao informacyjnych i promocyjnych ( w zadaniu 3 - wynosi 12,42% ),
- wkład własny w formie finansowej wniesiony został w wysokości mniejszej niż 50% ( dotyczy zadania nr 5 w okresach:od 01.07.2010 do 31.03.2011 i od 01.04.2011 do 
31.03.2012 ),
- błąd w kwocie dot. wartości pracy wolontariuszy w pierwszym okresie projektowym, w zadaniu nr 5,
- błąd w kwocie dot. wartości całkowitych i wkładu własnego ( w okresie od 01.04.2011 do 31.03.2012, w zadaniu nr 3 ), 
- błędne wartości kosztów ( w okresie od 01.04.2012 do 31.03.2013, w zadaniu nr 3 )

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Miejscowość: NIEMODLINOrganizacja: NIEMODLIOSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "NADZIEJA"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: WARSZTATY PROSPOŁECZNE

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

- niezgodnośd zadania z warunkami zawartymi w ogłoszeniu, w zakresie możliwości ubiegania się o zlecenie realizacji zadania o charakterze lokalnym, 
- w części A wniosku występuje brak spójności pomiędzy informacją dotyczącą uprawnienia do obniżenia podatku VAT a podpisanym oświadczeniem,
- w częściach B wniosku błąd w wypełnieniu pkt. 10 ( związany ze złą interpretacją powiązao z innymi zadaniami/projektami ),
- błąd wynikający z załączenia jednego „Uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania”, 
obejmującego dwa zadania.

Zadania w projekcie



03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: OPOLEOrganizacja: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG OPOLSKI

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: "KROK DO PRZODU II"

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

- przekroczona maksymalna wysokośd dofinansowania w okresach: od 01.04.2011 do 31.03.2012 
od 01.04.2012 do 31.03.2013,
- wskazana wysokośd wkładu własnego jest za mała w stosunku do określonego w ogłoszeniu:
dla zadania 1 w okresie 01.07.2010 - 31.03.2011 - wynosi 0,52%
dla zadania nr 5 w okresie 01.07.2010 - 31.03.2011 - wynosi 9,57%

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Oddział: podkarpacki

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



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: OBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ/KOMPLEKSOWA REHABILITACJA I TERAPIA OSÓB DOROSŁYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W 
POTOKU/REHABILITACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OŚRODKU WCZESNEJ INTERWENCJI W POTOKU

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie w przypadku projektów których celem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych projekt musi dotyczyd co najmniej 
dwóch z zadao wskazanych w ust.2 pkt 1,pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 ogłoszenia.  Wnioskodawca zgłosił projekt złożony z czterech zadao wskazanych w ust.2 pkt 1.

Częśd A wniosku: 1) Wnioskodawca zaznacza na wniosku iż jest zobowiązany do wpłat na rzecz PFRON i jednocześnie wpisuje podstawę zwolnienia z wpłat 2)Data wpisu do 
rejestru sądowego podana na wniosku jest nie zgodna z datą widniejącą na odpisie z KRS 3) KRS nie został potwierdzony za zgodnośd z oryginałem przez osoby do tego 
upoważnione.

Częśd B wniosku, zadanie "Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym w Krośnie": 
1) W Tabeli „Opis zadania” w rubryce „Tytuł zadania, ustalony(nadany) przez Wnioskodawcę” wpisano nazwę zadania - brak tytułu projektu obejmującego wszystkie zadania 
2) W Tabeli  1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” brak określenia celu projektu zgodnego z brzmieniem celu wskazanego w rozdziale I ust.3 ogłoszenia o konkursie
3) Wskaźniki rezultatu opracowane dla zadania – brak wspólnych wskaźników rezultatu dla wszystkich zadao tworzących projekt
4) W tabeli 2 „Beneficjenci ostateczni zadania” brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu 
5)  Grupa beneficjentów ostatecznych zadania nie jest tożsama z grupą beneficjentów dla pozostałych zgłaszanych zadao  -brak wspólnej grupy beneficjentów ostatecznych 
dla wszystkich zadao

Częśd B wniosku, zadanie "Wsparcie dorosłych osób głęboko wielorako niepełnosprawnych w codziennym życiu – trening mieszkalnictwa i usługi asystenta osoby 
niepełnosprawnej": 
1) W Tabeli „Opis zadania” w rubryce „Tytuł zadania, ustalony(nadany) przez Wnioskodawcę” wpisano nazwę zadania - brak tytułu projektu obejmującego wszystkie zadania
2) Wskaźniki rezultatu opracowane dla zadania – brak wspólnych wskaźników rezultatu dla wszystkich zadao tworzących projekt
3) Grupa beneficjentów ostatecznych zadania nie jest tożsama z grupą beneficjentów dla pozostałych zgłaszanych zadao  -brak wspólnej grupy beneficjentów ostatecznych 
dla wszystkich zadao

Częśd B wniosku, zadanie: "Kompleksowa rehabilitacja i terapia osób dorosłych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku": 
1) W Tabeli „Opis zadania” w rubryce „Tytuł zadania, ustalony(nadany) przez Wnioskodawcę” wpisano nazwę zadania - brak tytułu projektu obejmującego wszystkie zadania 
2) Wskaźniki rezultatu opracowane dla zadania – brak wspólnych wskaźników rezultatu dla wszystkich zadao tworzących projekt
3) W tabeli 2 „Beneficjenci ostateczni zadania” brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu 
4) Grupa beneficjentów ostatecznych zadania nie jest tożsama z grupą beneficjentów dla pozostałych zgłaszanych zadao  -brak wspólnej grupy beneficjentów ostatecznych 
dla wszystkich zadao 5.Brak wersji elektronicznej załącznika „Schemat Indywidualnych Planów Działao” (zał. do cz. A wniosku sporządzony przez Wnioskodawcę odrębnie 
dla poszczególnych zadao)

Częśd B wniosku, zadanie "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Potoku": 
1) W Tabeli „Opis zadania” w rubryce „Tytuł zadania, ustalony(nadany) przez Wnioskodawcę” wpisano nazwę zadania - brak tytułu projektu obejmującego wszystkie zadania 
2) Wskaźniki rezultatu opracowane dla zadania – brak wspólnych wskaźników rezultatu dla wszystkich zadao tworzących projekt
3) W tabeli 2 „Beneficjenci ostateczni zadania” brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu 
4) Grupa beneficjentów ostatecznych zadania nie jest tożsama z grupą beneficjentów dla pozostałych zgłaszanych zadao  -brak wspólnej grupy beneficjentów ostatecznych 
dla wszystkich zadao
5) Brak wersji elektronicznej załącznika „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów”
6) W punkcie 1 błędnie wpisano „Termin realizacji zadania” – podana data zakooczenia zadania to 31.03.2010 podczas gdy pozostałe dane uzupełniono dla czterech 
przedziałów czasowych



Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: SPORT NIESŁYSZĄCYCH/PO SUKCES W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Częśd B wniosku, zadanie "Sport Niesłyszących": 
1) Brak wspólnego tytułu projektu dla zadao go tworzących
2) W tabeli 1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” należało wpisad cel projektu, zgodnie z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdziale I ust.3 ogłoszenia o konkursie
3) W tabeli 6 w wierszu zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych brak informacji, że wnioskodawca jest: a) właścicielem 
obiektu w którym działa placówka lub b) najemcą obiektu od co najmniej pół roku (licząc od daty złożenia wniosku) i umowa najmu/użyczenia obejmuje kolejne lata 
wskazane we wniosku
4) W tabeli 6 w wierszu zawierającym informacje o doświadczeniu Wnioskodawcy brak jasnej informacji, że placówka funkcjonuje co najmniej pół roku od daty złożenia 
wniosku
5) W tabeli 1 w wierszu „Opis zadania” brak informacji, że w placówce usługi na rzecz osób niepełnosprawnych są świadczone w sposób ciągły (5 dni w tygodniu co najmniej 
10 miesięcy w roku). Mowa o specjalistycznej placówce, w której prowadzona jest ciągła rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Tego warunku nie spełniają opisane w 
wierszu „dobór instrumentów służących realizacji zadania” działania polegające na prowadzeniu zajęd sportowych w wielu miejscowościach po 2 lub 3 dni w tygodniu
6) W tabeli 2 „Beneficjenci ostateczni zadania” należało podad przewidywaną liczbę beneficjentów ostatecznych projektu – podane dane są różne w różnych zadaniach
7) Termin realizacji zadania wykazany w tabeli 1 (2010.01.01 – 2012.03.31) nie jest zgodny z przedziałami czasowymi wykazanymi w pkt. 9 „Budżet zadania” (2010.01.01 – 
2013.03.31)

Częśd B wniosku, zadanie "Po sukces w komunikowaniu się": 
1) Brak wspólnego tytułu projektu dla zadao go tworzących
2) W tabeli 1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” należało wpisad cel projektu, zgodnie z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdziale I ust.3 ogłoszenia o konkursie
3) W tabeli 2 „Beneficjenci ostateczni zadania” należało podad przewidywaną liczbę beneficjentów ostatecznych projektu – podane dane są różne w różnych zadaniach

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Miejscowość: RZESZÓWOrganizacja: STOWARZYSZENIE "DZIAŁAJMY RAZEM"



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: Od słowa do słowa

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wybrany cel "zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)" wymagał aby projekt obejmował co najmniej 2 zadania z katalogu zadao 
wskazanych w ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 w ogłoszeniu o konkursie. Wybrano tylko jedno zadanie.

Częśd A wniosku: 
1) Nie wypełniono pkt 4 – podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON
2) Podana data wpisu do rejestru sądowego w pkt 5 niezgodna z datą widniejącą na odpisie KRS
3) W oświadczeniu o posiadaniu rachunku bankowego nie podano  informacji o ewentualnych obciążeniach lub ich braku - wpisano „nie dotyczy

Częśd B wniosku: 
1) W tabeli 1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” należało wpisad cel projektu, zgodnie z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdziale I ust. 3 ogłoszenia o konkursie
2) Wnioskodawca oświadczył, że w ramach realizacji zadania planowane jest pobieranie opłat od beneficjentów ostatecznych natomiast w załączniku nr 5 (budżecie) nie 
wykazał przychodów zadania

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: SARZYNAOrganizacja: STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA BEZ GRANIC"



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: „CZEGO SIĘ JAŚ NAUCZY...” – W TROSCE O PRZYSZŁOŚD NASZYCH DZIECI/„Czego się Jan nauczy...” – w trosce o przyszłośd naszych dzieci

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Częśd B wniosku, zadanie 1 "Czego się Jaś nauczy... – w trosce o przyszłośd naszych dzieci": 
1) W Tabeli „Opis zadania” w rubryce „Tytuł zadania, ustalony(nadany) przez Wnioskodawcę)” wpisano nazwę zadania - brak tytułu projektu obejmującego wszystkie zadania
2) W tabeli 2 „Beneficjenci ostateczni zadania” brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu – podano tylko grupę beneficjentów 
ostatecznych zadania
3) Podane wskaźniki rezultatu nie są tożsame ze wskaźnikami opracowanymi dla drugiego zadania wchodzącego w skład projektu
4) W tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” brak informacji dotyczących okresu użyczenia lokalu w którym działa placówka 
5) W punkcie 9 dla okresu 01.07.2010-31.03.2010 błędnie podano całkowitą wartośd zadania
6) Brak wersji elektronicznej załącznika „”Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów”
7) W punkcie 11, w wierszu „Inne dokumenty wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie” zaznaczono TAK przy jednoczesnym braku takowych dokumentów

Częśd B wniosku, zadanie 4 "Czego się Jan nauczy...– w trosce o przyszłośd naszych dzieci": 
1) W Tabeli „Opis zadania” w rubryce „Tytuł zadania, ustalony(nadany) przez Wnioskodawcę)” wpisano nazwę zadania - brak tytułu projektu obejmującego wszystkie zadania
2) W tabeli 2 „Beneficjenci ostateczni zadania” brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu – podano tylko grupę beneficjentów 
ostatecznych zadania
3) Podane wskaźniki rezultatu nie są tożsame ze wskaźnikami opracowanymi dla drugiego zadania wchodzącego w skład projektu
4) Brak wersji elektronicznej załącznika „”Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów”
5) Na wniosku, pod pieczęcią imienną brak podpisu p.Sołga

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: STALOWA WOLAOrganizacja: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI "NADZIEJA"



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PUNKT KONSULTACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie w przypadku projektów których celem jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych projekt musi dotyczyd co najmniej 
dwóch z zadao wskazanych w ust.2 pkt 1,pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 ogłoszenia.  Wnioskodawca zgłosił projekt złożony tylko z jednego zadania.

Wkład własny Wnioskodawcy dla poszczególnych okresów objętych wnioskiem wynosi odpowiednio: 5,18%; 5%; 5%;5% - wkład własny w przypadku organizacji pożytku 
publicznego powinien wynosid co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych zadania.

Częśd A wniosku: 1. Błędnie opisano płytę na której złożono wersję elektroniczną wniosku –brak numeru KRS oraz nazwy zadania zgodnej z nazwą wskazaną w ogłoszeniu o 
konkursie.

Częśd B wniosku: 
1) W Tabeli  1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” brak określenia celu projektu zgodnego z brzmieniem celu wskazanego w rozdziale I ust.3 ogłoszenia o konkursie
2) W Tabeli  1 „Opis zadania” w wierszu „Opis zadania” brak informacji dotyczącej liczby miesięcy w których realizowane jest zadanie w ciągu roku 
3) W tabeli 6 „Informacje o możliwościach wykonania zadania” brak informacji dotyczących okresu użyczenia lokalu w którym działa placówka 
4) Brak wersji elektronicznej załącznika „”Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” 
5) W punkcie 11 ppkt 6. „Inne dokumenty wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie” zaznaczono TAK przy jednoczesnym braku takowych dokumentów

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: RADOMYŚL WIELKIOrganizacja: STOWARZYSZENIE NASZA GMINA



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Częśd A wniosku: 
1)Kopia statutu nie została potwierdzona za zgodnośd z oryginałem przez osoby do tego upoważnione
2)Błąd w pkt 1 – Adres Wnioskodawcy niezgodny z danymi w KRS i pieczęciami Stowarzyszenia 

Częśd B wniosku, zadanie: „Uczę się siebie i świata” – zintegrowane działania rehabilitacyjno – edukacyjno - społeczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej":
1) Błąd w pkt. 9 „Budżet zadania” w obliczeniu wkładu własnego dla okresu od 01.01.2009 – 30.06.2010,
2) W załączniku nr 5 „Budżet zadania” nie zostały wypełnione wszystkie rubryki „rodzaj dokumentu rozliczeniowego”, w kolumnie „kalkulacja kosztu” podano nieczytelne 
kalkulacje kosztów – brak informacji która wartośd jest ceną, która ilością sztuk
3) Brak wspólnego tytułu projektu dla zadao go tworzących
4) W tabeli 1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” należało wpisad cel projektu, zgodnie z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdziale I ust.3 ogłoszenia o konkursie
5) Nie opracowano wspólnych wskaźników rezultatu dla wszystkich zadao tworzących projekt

Częśd B wniosku, zadanie "Poszerzenie wiadomości i umiejętności praktycznych poprzez kursy i szkolenia wszystkich pracowników ORW i rodziców dzieci 
niepełnosprawnych": 
1)Wkład własny Wnioskodawcy (OPP) wynosi 9,11% podczas gdy wymagany jest co najmniej 10%
2)W załączniku nr 5 „Budżet zadania” nie zostały wypełnione wszystkie rubryki „rodzaj dokumentu rozliczeniowego”, w kolumnie „kalkulacja kosztu” podano nieczytelne 
kalkulacje kosztów – brak informacji która wartośd jest ceną, która ilością sztuk
3) Brak wspólnego tytułu projektu dla zadao go tworzących
4) W tabeli 1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” należało wpisad cel projektu, zgodnie z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdziale I ust.3 ogłoszenia o konkursie
5) Nie opracowano wspólnych wskaźników rezultatu dla wszystkich zadao tworzących projekt
6) Termin realizacji zadania wykazany w tabeli 1 (2010.01.01 – 2013.03.31) nie jest zgodny z przedziałami czasowymi wykazanymi w pkt. 9 „Budżet zadania” (2010.01.01 – 
2012.03.31)

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: O-PEDAGOGICZNEJ W RADOMYŚLU

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Częśd A wniosku: 
1) Płyta nie została opisana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o konkursie – brak nazw lub numerów zadao
2) W oświadczeniu o posiadaniu rachunku bankowego nie podano  informacji o ewentualnych obciążeniach lub ich braku - wpisano „nie dotyczy”

Częśd B wniosku, zadanie "Szkolenia, kursy, warsztaty dla członków rodzin osób z niepełnosprawnością, nauczycieli i opiekunów":
1) We wniosku zakreślono zakres terytorialny zadania regionalny. Z opisu również wynika, że zadanie będzie realizowane wyłącznie na terenie województwa 
podkarpackiego  dla beneficjentów z województwa podkarpackiego. Dla wybranego rodzaju zadania nie został zatem spełniony warunek realizacji zadania o charakterze 
ponadregionalnym
2) Brak wspólnego tytułu projektu dla zadao go tworzących
3) W tabeli 1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” należało wpisad cel projektu, zgodnie z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdziale I ust.3 ogłoszenia o konkursie
4) Nie opracowano wspólnych wskaźników rezultatu dla wszystkich zadao tworzących projekt 
5) W tabeli 2 „Beneficjenci ostateczni zadania”brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu – podano tylko grupę beneficjentów 
ostatecznych zadania

Częśd B wniosku, zadanie "Poradnictwo prawne, psychologiczne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin zamieszkałych na terenach wiejskich w ramach Niepublicznej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomyślu": 1) Brak wspólnego tytułu projektu dla zadao go tworzących
2) W tabeli 1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” należało wpisad cel projektu, zgodnie z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdziale I ust.3 ogłoszenia o konkursie
3) Nie opracowano wspólnych wskaźników rezultatu dla wszystkich zadao tworzących projekt
4) W tabeli 2 „Beneficjenci ostateczni zadania” brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu – podano tylko grupę beneficjentów 
ostatecznych zadania.

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: KROSNOOrganizacja: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: KOMPLEKSOWA, CIĄGŁA REHABILITACJA DZIECI Z WADĄ SŁUCHU I INNYMI ZABURZENIAMI JĘZYKOWYMI/Poradnictwo prawno-psychologiczne 
dla osób z wadą słuchu i innymi zaburzeniami językowymi oraz ich rodzin

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Częśd A wniosku: 
1) Punkt 6 „Przedmiot działalności statutowej” w wierszu „Działalnośd nieodpłatna” uzupełniono niezgodnie z zapisami statutu i KRS
2) KRS nie został potwierdzony za zgodnośd z oryginałem przez osoby do tego upoważnione
3) Na załączniku „Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego” brak informacji o ewentualnych obciążeniach  -  wpisano „nie dotyczy”

Częśd B wniosku, zadanie "Kompleksowa, ciągła rehabilitacja dzieci z wadą słuchu i innymi zaburzeniami językowymi":
1) W Tabeli „Opis zadania” w rubryce „Tytuł zadania, ustalony(nadany) przez Wnioskodawcę)” wpisano nazwę zadania - brak tytułu projektu obejmującego wszystkie 
zadania 
2) Wskaźniki rezultatu opracowane dla zadania – brak wspólnych wskaźników rezultatu dla wszystkich zadao tworzących projekt
3) W tabeli 2 „Beneficjenci ostateczni zadania” brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu – podano tylko grupę beneficjentów 
ostatecznych zadania
4) W punkcie 3 brak danych w tabeli „Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy zostaną objęci wsparciem w okresie od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013”
5) W punkcie 9 „Budżet zadania” dla okresów 01.07.2010-31.03.2011; 01.04.2011-31.03.2012; 01.04.2012-31.03.2013 podano błędnie dane finansowe –koszty całkowita 
wartośd zadania skalkulowana na poziomie niższym niż łączna wysokośd kosztów kwalifikowalnych 

Częśd B wniosku, zadanie ""Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób z wadą słuchu i innymi zaburzeniami językowymi oraz ich rodzin":
1)Wkład własny Wnioskodawcy (OPP) dla wszystkich okresów objętych wnioskiem wynosi 9,09% podczas gdy wymagane minimum to 10%
2) W Tabeli „Opis zadania” w rubryce „Tytuł zadania, ustalony(nadany) przez Wnioskodawcę)” wpisano nazwę zadania - brak tytułu projektu obejmującego wszystkie 
zadania 
3) W Tabeli  1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” brak określenia celu projektu zgodnego z brzmieniem celu wskazanego w rozdziale I ust.3 ogłoszenia o konkursie
4) Wskaźniki rezultatu opracowane dla zadania – brak wspólnych wskaźników rezultatu dla wszystkich zadao tworzących projekt
5) W tabeli 2 „Beneficjenci ostateczni zadania” brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu – podano tylko grupę beneficjentów 
ostatecznych zadania
6) W punkcie 3  - błędnie wypełniono tabele dla wszystkich okresów objętych wnioskiem. Zgodnie z opisem beneficjentami ostatecznymi zadania nie są osoby 
niepełnosprawne

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Oddział: podlaski

Miejscowość: ŁOMŻAOrganizacja: SPOŁECZNO - OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I 
NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR"



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: KOMPLEKSOWA REHABILITACJA DZIECKA I WSPARCIE RODZINY SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚD

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej z powodu niespełnienia przez Wnioskodawcę wymogu tożsamości papierowej i elektronicznej wniosku. W wersji 
elektronicznej brakuje wymaganego, zgodnie z rozdziałem III ust. 10 Ogłoszenia o czwartym konkursie z dnia 31 sierpnia 2009r.(...),załącznika jakim jest "uzasadnienie 
konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania", sporządzonego dla każdej części B wniosku. 
Ponadto w trakcie weryfikacji formalnej pojawiły się następujące błędy i nieścisłości: 
- kserokopia aktualnego wypisu z rejestru sądowego nie została poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, sekretarza sądu lub pracownika 
PFRON, co jest konieczne w myśl rozdziału III ust. 9 Ogłoszenia o czwartym konkursie z dnia 31 sierpnia 2009r.(...);
- w części A pkt.6 wniosku brak wzmianki o prowadzeniu działalności odpłatnej przez Wnioskodawcę, natomiast z rejestru sądowego i statutu wynika, iż Wnioskodawca 
takową prowadzi;
- w części A pkt.5 wniosku stwierdzono brak prawidłowej podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT;
- nie zostały dochowane wymogi zawarte w rozdziale IV Ogłoszenia o czwartym konkursie z dnia 31 sierpnia 2009r.(...), odnoszące się do projektu o zasięgu regionalnym lub 
lokalnym. W części B wniosku, dotyczącej realizacji zadania z rozporządzenia pn."prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek" , w tabeli 1 
"Opis zadania" w wierszu "Opis zadania" brak jest informacji o usługach świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, które powinny byd wykonywane w sposób ciągły 
tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku. Ponadto w części B wniosku wniosku w tabeli 6 "Informacje o możliwościach wykonania zadania " w 
wierszu zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych wskazujących na możliwośd realizacji zadania brakuje wymaganej 
informacji o długości trwania umowy najmu bądź użyczenia lokalu;
-  części B wniosku, dotyczącej realizacji zadania z rozporządzenia pn."prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek" w pkt. 9 "Budżet 
zadania" w informacjach odnośnie okresu realizacji zadania od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku wpisano błędne dane, tj. łączna wysokośd kosztów 
kwalifikowalnych nie może byd wyższa niż całkowita wartośd zadania.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: ZE ŚWIATA CISZY KU OBYWATELSKIEJ SAMODZIELNOŚCI 

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Główną przyczyną negatywnej weryfikacji formalnej wniosku było nie dostosowanie się do wymogów zawartych w rozdziale IV Ogłoszenia o czwartym konkursie z dnia 31 
sierpnia 2009r.(...), zgodnie z którymi projekt o zasięgu regionalnym lub lokalnym może zostad zgłoszony jedynie wówczas, gdy jednym z zadao tworzących ten projekt jest 
zadanie pn. "prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek". Wnioskodawca określił zasięg projektu jako regionalny, nie planując 
równocześnie realizacji ww. zadania.
Ponadto wystąpiło nie dostosowanie budżetów zadao do zapisu rozdz. IX Ogłoszenia o czwartym konkursie z dnia 31 sierpnia 2009r.(...). Zgodnie z zapisem ust.1 pkt.5 
„łączna wysokośd kosztów finansowych ze środków PFRON nie może przekroczyd w przypadku kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi 
dotyczącymi zadania
administracji i obsługi zadania (...) 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania” - Wnioskodawca przekroczył ten limit we wszystkich trzech zadaniach tworzących 
projekt.
Ponadto w trakcie weryfikacji formalnej pojawiły się następujące błędy i nieścisłości:
- wersja elektroniczna wniosku nie jest tożsama z wersja papierową wniosku, brak uzasadnieo poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów 
dwóch zadao;
- kserokopia aktualnego wypisu z rejestru sądowego nie została poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, sekretarza sądu lub pracownika 
PFRON;
- we wniosku brak wzmianki o prowadzeniu działalności odpłatnej przez Wnioskodawcę, natomiast z rejestru sądowego i statutu wynika, iż Wnioskodawca takową prowadzi.

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: BIAŁYSTOKOrganizacja: STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH"



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: NASZ KLUB

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

 Główną przyczyną negatywnej weryfikacji formalnej było to, iż przedłożony projekt obejmował swym zakresem tylko jedno zadanie, co jest niezgodne z wymogami 
określonymi w rozdziale I ust. 4 pkt. 2 Ogłoszenia o czwartym konkursie z dnia 31 sierpnia 2009r.(...), zgodnie z którymi projekt mający na celu zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych musi każdorazowo dotyczyd co najmniej dwóch zadao. Ponadto został przekroczony limit kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i 
promocyjnymi, który zgodnie z rozdziałem IX ust. 1 pkt. 5 Ogłoszenia  czwartym konkursie z dnia 31 sierpnia 2009r.(...) powinien wynosid 5% kwoty wnioskowanego 
dofinansowania zadania, natomiast we wniosku wynosi on 14,89%. Kolejną z przyczyn odrzucenia wniosku jest nie zachowanie tożsamośd wersji elektronicznej wniosku z 
wersja papierowa wniosku, o czym świadczy nie jednobrzmiąca suma kontrolna w obu wersjach wniosku. Brakuje ponadto wersji elektronicznej załączników wymaganych 
do wniosków  tj. opisu i schematu IPD oraz uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów. Podczas weryfikacji formalnej odnotowano również, że 
oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego  nie zawiera informacji o ewentualnych obciążeniach.

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: SUWAŁKIOrganizacja: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "JESTEŚMY RAZEM"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PROWADZENIE CENTRUM POMOCY "JESTEŚMY RAZEM"

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku było nie złożenie w wersji elektronicznej wymaganych załączników: opisu IPD i schematu IPD. 
Ponadto zgodnie z rozdziałem IX ust. 1 pkt. 5 Ogłoszenia o czwartym konkursie z dnia 31 sierpnia 2009r.(...) limit dla kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i 
promocyjnymi dotyczącymi zadania wynosi 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania, natomiast w zadaniu nr 1 wymóg ten nie został zachowany i procentowy 
udział kosztów danej kategorii wynosi 6,73%, co również stanowi powód negatywnej weryfikacji formalnej.
Kolejnymi błędami i nieścisłościami wykrytymi podczas weryfikacji formalnej wniosku są:
- oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego nie zawiera informacji o ewentualnych obciążeniach;
- opis dokonany na nośniku elektronicznym jest niezgodny z danymi zawartymi we wniosku, numery zadao ujęte w opisie (3, 4, 5) nie są zgodne z zadaniami zawartymi we 
wniosku (1, 4, 5).

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Oddział: pomorski

Miejscowość: GOŁUBIEOrganizacja: FUNDACJA "ZDROWIE NA KOOSKIM GRZBIECIE"



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: UDZIELANIE PORAD I NIEZBĘDNYCH INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PROBLEMEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/PROWADZENIE CIAGŁYCH ZAJĘD 
REHABILITACYJNYCH W FORMIE HIPOTERAPII DLA DZIECI, MLODZIEŻY I DOROSŁYCH.

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Przyczyny weryfikacji negatywnej wniosku to:
- Brak tożsamości wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku - niezgodnośd sumy kontrolnej.
- Brak wszystkich załączników (IPD, schematu IPD, uzasadnienia poniesionych kosztów) w wersji elektronicznej oraz papierowej.
- Założenie regionalnego charakteru projektu - zgodnie z zasadami konkursu projekt obejmujący zadania o zasięgu regionalnym lub lokalnym może zostad zgłoszony jedynie 
wówczas, gdy jednym z zadao tworzących ten projekt jest zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.
- Projekt nie jest wieloletni.
- Brak aktualnego KRS.
- Brak pieczęci sądu na statucie.
- Niezgodnośd terminów realizacji zadania w części B wniosku, harmonogramie i budżecie.
- Nieprawidłowy opis na płycie – brak informacji dotyczącej konkursu i numerów zadao.
- Brak pieczątek imiennych osób uprawnionych przy wszystkich podpisach.

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: GDAOSKOrganizacja: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PIERWSZY KROK"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: AKTYWNI RODZICE/AKTYWNE DZIECI/AKTYWNI RAZEM

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wnioskodawca założył realizację zadania w okresie od 01.03.2010r. do 31.03.2013 r. Przy lokalnym charakterze projektu – jednym z realizowanych zadao powinno byd 
zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. Zadanie to musi spełniad m. in. warunek dotyczący obowiązywania umowy 
najmu przez cały okres realizacji projektu. W opisie zadania została zamieszczona informacja, że umowa najmu obowiązuje do kooca 2010r. Zadanie to zostało 
zweryfikowane negatywnie - w związku z tym całośd projektu jest zweryfikowana negatywnie. 

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek



05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: GDAOSKOrganizacja: GDAOSKIE  STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBĘ PARKINSONA IM. TERESY 
WITKOWSKIEJ

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: CIĄGŁA REHABILITACJA RUCHOWA CHORYCH NA CHOROBĘ PARKINSONA

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Przyczyny negatywnej weryfikacji formalnej:
- Brak aktualnego wypisu z rejestru sądowego,
- Brak statutu Stowarzyszenia, 
- Brak podpisów i pieczątek osób uprawnionych na stronie 12 wniosku pod oświadczeniami, 
- Na płycie nie jest wpisany numeru KRS oraz nazwy lub numery zadao, których dotyczy projekt.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Miejscowość: GDAOSKOrganizacja: GDAOSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET "AMAZONKI" PRZY KLINICE CHIRURGII 
ONKOLOGICZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAOSKU

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PROWADZENIE REHABILITACJI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PO PRZEBYTEJ CHOROBIE NOWOTWOROWEJ PIERSI W 
RÓŻNYCH TYPACH PLACÓWEK W CELU UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ UŁATWIAJĄCEJ DZIAŁANIA DLA SPOŁECZNOŚCI I 
RODZINY

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, jeśli celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, 
projekt musi dotyczyd co najmniej dwóch zadao wskazanych w ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 ogłoszenia. Złożony projekt zakłada realizację tylko jednego zadania.
Ponadto we wniosku brakuje podpisów oraz pieczątek osób uprawnionych na załącznikach: IPD oraz schemacie IPD.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: GDYNIAOrganizacja: GDYOSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ 
"EFFETHA"



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: USŁYSZCIE NAS

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

- Projekt nie spełnia założeo zawartych w ogłoszeniu o konkursie - zadanie dot. rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie jest realizowane w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 
dni w tygodniu przez co najmniej 10 miesięcy w roku;
- Cele zadao zostały sformułowane niezgodnie z ogłoszeniem o konkursie;
- W zadaniu 3 i 4 nie podano liczby beneficjentów ostatecznych projektu.

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: GDYNIAOrganizacja: POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE PROWADZONA PRZEZ ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, jeśli celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, 
projekt musi dotyczyd co najmniej dwóch zadao wskazanych w ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 ogłoszenia. Złożony projekt zakłada realizację tylko jednego zadania.
Ponadto: 
- Brak wersji elektronicznej wniosku - wniosek został zapisany pod nazwą "Zadanie 2" na płycie dołączonej do drugiego wniosku złożonego przez Wnioskodawcę; 
- Brak KRS i statutu;
- Brak załączników – IPD oraz schematu IPD w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE PROWADZONA PRZEZ ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

1.Projekt zakłada realizację jednego zadania. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, jeśli celem projektu jest  zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, projekt 
musi dotyczyd każdorazowo co najmniej dwóch zadao wskazanych w ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 ogłoszenia.
2. Wnioskodawca wskazał 5 placówkach (pomieszczenia w Gdyni, Starogardzie Gdaoskim i Tczewie), w których prowadzona będzie rehabilitacja. Zgodnie z ogłoszeniem o 
konkursie, powinien wykazad, że zadanie pn "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek" będzie realizowane w sposób ciągły, w 
specjalistycznej placówce kierowanej przez wnioskodawcę. 
3. Brak informacji, na jakie okresy zostały zawarte umowy najmu lokali, w których będzie prowadzona rehabilitacja.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: BYTÓWOrganizacja: STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: JA TEŻ MAM PRAWO DO LEPSZEGO ŻYCIA

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, jeśli celem projektu o charakterze regionalnym jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, projekt musi dotyczyd 
minimum dwóch zadao wskazanych w ust.2 pkt 1, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 ogłoszenia, natomiast Wnioskodawca załoźył w ramach projektu realizację jednego zadania.

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: KWIDZYNOrganizacja: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM "SNOA"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: CHCEMY BYD Z WAMI - OGÓLNOROZWOJOWY PROGRAM WSPARCIA DLA RODZIN ORAZ DZIECI Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI POKREWNYMI

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wnioskodawca założył regionalny charakter zadao, natomiast zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zadania o charakterze regionalnym (bądź lokalnym) mogą byd realizowane 
wyłącznie, gdy jednym ze zgłoszonych w projekcie zadao jest zadanie pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. W projekcie 
Wnioskodawca nie zgłosił realizacji ww. zadania.

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych



05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: GDAOSKOrganizacja: STOWARZYSZENIE NADZIEJA DLA RODZINY

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: INKUBATOR SAMODZIELNOŚCI

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie z dn. 31.08.2009r, jeśli celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, projekt musi dotyczyd minimum dwóch 
zadao wskazanych w ust.2 pkt 1, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 ogłoszenia, natomiast wnioskodawca założył realizację projektu obejmującego tylko jedno zadanie.
Ponadto:
- kserokopia KRS nie jest poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, sekretarza sądu lub pracownika PFRON, 
- statut nie ma pieczęci sądu i został poświadczony za zgodnośd z oryginałem tylko przez jedną osobę uprawnioną,
- brak załącznika "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów" w wersji papierowej i elektronicznej, 
- nie podano, czy wnioskodawca jest najemcą czy właścicielem obiektu, w którym działa placówka, 
- nie uzupełniono tabel dotyczących liczby beneficjentów ostatecznych zadania, którzy zostaną objęci wsparciem w okresie od 1 lipca 2010 do 31 marca 2013.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: MARFAN - CODZIENNE BARIERY/M@RFAN - BEZ BARIER

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Przyczyny weryfikacji formalnej wniosku:
- Zbyt niski wkład własny kosztów kwalifikowanych w zadaniu trzecim - 9,03%. Minimalny wkład w przypadku organizacji pożytku publicznego wynosi 10% kosztów 
kwalifikowanych zadania,
- W zadaniu 3 został przekroczony limit kosztów działao informacyjnych.
Ponadto: 
- Tytuł projektu jest niezgodny z ogłoszeniem o konkursie;
- Nie podano liczby beneficjentów ostatecznych projektu.

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych



Miejscowość: GDAOSKOrganizacja: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY O 
NIEPEŁNEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: TRÓJZĄB - TRÓJWYMIAROWA AKTYWIZACJA ZAWODOWO-SPOŁECZNO-RUCHOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO METODĄ 
COACHINGU

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Przyczyny weryfikacji negatywnej wniosku:
1. Brak tożsamości wesji papierowej z wersją elektroniczną - niezgodnośd sumy kontrolnej;
2. Statut nie posiada pieczęci sądu;
3. Zbyt niski wkład własny - 5% kosztów kwalifikowanych zadania;
4. Przekroczony limit kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi;
5. Wnioskodawca założył regionalny charakter projektu – zgodnie z zasadami konkursu charakter regionalny (lub lokalny) mogą mied projekty, w których jednym z zadao jest 
zadanie pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”;
6. Nieprawidłowo wypełniony załącznik "Budżet zadania" – nie uzupełniono kolumny „Rodzaje kosztów kwalifikowalnych”;
7. Brak ogólnej liczby Beneficjentów ostatecznych projektu.

Zadania w projekcie

06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Oddział: śląski

Miejscowość: BYTOMOrganizacja: BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA ŚT / KLUB INTEGRACYJNY KI

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

1. Wnioskodawca nie spełnił warunku określonego w rozdziale I ust. 4 pkt 2 ogłoszenia o konkursie (złożył projekt obejmujący dwa zadania pn. prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek).
2. Zadania tworzące projekt nie mają wspólnego tytułu, wspólnych beneficjentów ostatecznych oraz wspólnych wskaźników rezultatu.
3. Brak pliku wniosku w wersji elektronicznej (na nośniku elektronicznym został nagrany plik generatora wniosków).
4. W części B wniosku w tabeli 1 „opis zadania” w rubryce „cel zadania” nie wpisano celu projektu, zgodnie z brzmieniem danego celu wskazanego w rozdziale I ust. 3 
ogłoszenia o konkursie.
5. W części B wniosku w tabeli „opis zadania” w rubryce „tytuł zadania, ustalony (nadany) przez Wnioskodawcę” nie wpisano tytułu projektu (należało wpisad ten sam tytuł 
projektu w poszczególnych częściach B wniosku).
6. W części B wniosku w tabeli 9 – Budżet zadania, błędnie wpisano wartośd wkładu rzeczowego (nie wykazano wartości pracy stażystów, ujętych w budżecie zadania).

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek



Miejscowość: CIESZYNOrganizacja: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W 
CIESZYNIE

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: "WIĘKSZE SZANSE NA GODNE, NIEZALEŻNE ŻYCIE"

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

1. Brak uzasadnieo konieczności poniesienia określonych nakładów w wersji elektronicznej. 2. Brak informacji czy Wnioskodawca jest właścicielem obiektu bądź najemcą 
obiektu, w którym działa placówka (z uwzględnieniem terminu od kiedy działa i na jak długo jest podpisana umowa najmu). 3. Wnioskodawca zaznaczył, że jest zobowiązany 
do wpłat na rzecz PFRON i jednocześnie podaje podstawę zwolnienia z tych wpłat. 4. Błędnie została wpisana data wpisu do rejestru sądowego. 5. Brak daty potwierdzenia 
za zgodnośd z oryginałem Statutu Stowarzyszenia. Ponadto na ostatniej stronie brak pieczątki imiennej Skarbnika Stowarzyszenia.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Miejscowość: KATOWICEOrganizacja: ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
"AKCENT"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PROWADZENIE REHABILITACJI W OŚRODKU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / AKTYWNA 
REHABILITACJA - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

1. Niezgodna suma kontrolna. 2. Nie został wskazany ten sam tytuł projektu w poszczególnych częściach B. 
3. Cel zadania nie został wpisany zgodnie z brzmieniem celu wskazanego w rozdziale I ust. 3 pkt 2 ogłoszenia 
o konkursie. 4. W zadaniach występują różne osoby będące beneficjentami ostatecznymi. 5. Nie podano wartości kosztów w tabelach nr 9 na kolejne okresy realizacji 
zadania. 6. Brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON. 7. Brak podstawy prawnej zwolnienia z podatku Vat. 8. Statut Stowarzyszenie  nie został potwierdzony 
za zgodnośd z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy. 9. "Prowadzenia rehabilitacji (...)" a) brak uzasadnienia konieczności poniesienia 
określonych nakładów w wersji papierowej i elektronicznej b) kalkulacja kosztu w pozycji 1.1.3 budżetu nie jest adekwatna do podanego kosztu ogólnego wydatku, 
c)rozbieżnośd informacji pomiędzy informacjami zawartymi w rodzaju kosztu kwalifikowalnego pozycji 8.1.1 budżetu a podstawą kalkulacji tego kosztu. 10. "Prowadzenie 
grupowych i indywidualnych (...)" a) kalkulacje kosztów w pozycjach 1.1.1, 1.1.2. 2.1.2, 2.1.3 oraz 4.1.6 budżetu nie są adekwatne do podanych kosztów ogólnych wydatku, 
b) niepełna kalkulacja w pozycji 4.1.1 budżetu, c) brak kalkulacji kosztu w pozycji 5.1.1 budżetu, d) w tabelce pod budżetem nie ujęto kosztów niekwalifikowalnych.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Oddział: świętokrzyski



Miejscowość: KIELCEOrganizacja: KOŁO KIELECKIE POMOCY ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA

Cel projektu: 4-CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Tytuł projektu: BĄDZIMY SAMODZIELNI

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wnioskdawca podał "cel" nie realizowany w tym konkursie.W zadaniu NR 4 _Prowadzenie poradnictwa... przekroczony limit kosztów "Działania Informacyjne". Za mały 
wkład własny w I okresie budżetowym (8,87 %).Podany zakres zadania "regionalny" nieadekwatny do wskazanego do realizacji zadania, niezgodny z "Zasadami zlecania". 
Budżet zadania (punkt 9) - II, III, IV okres budżetowy zawiera błedy.

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: KIELCEOrganizacja: POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH - ODDZIAŁ W KIELCACH

Cel projektu: 4-CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Tytuł projektu: SIED ASYSTENTÓW- TŁUMACZY JĘZYKA MIGOWEGO REALIZUJĄCYCH ZAJĘCIA Z ZA KRESU ZATRUDNIENIA ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB 
Z USZKODZONYM SŁUCHEM

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

wniosek składa się z dówch zadao o dóch różnych sumach kontrolnych w cześciach B wniosku.Częśd A jest spójna (suma kontrolna) z jedną częśią B wniosku - jednak 
wówczas projekt obejmuje jedno zadanie. Druga częśd B z inną sumą kontrolną na jedno zadanie.Cel projektu (podano dwa rózne w częsciach B) nie realizowany w tym 
konkursie.Zakres"regionalny" zadania nieadekwatny do wskazanego do realizacji zadania.

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: KIELCEOrganizacja: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOSLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W 
KIELCACH

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: NIE JESTEM SAM - REHABILITACJA I WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wnioskowana kwota dofinansowania w projekcie przekracza dopuszczalna maksymalną kwotę dofinansowania (800.000 zł  na 12-miesięczny okres realizacji projektu. Cału 
projekt przekracza kwotę 2.600.000 zł. NWiosek jest niezgodny z "Zasadami zlecania" IV Konkursu.

Zadania w projekcie



03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Oddział: warmiosko-mazurski

Miejscowość: ELBLĄGOrganizacja: ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: AKTYWNY NIEPEŁNOSPRAWNY

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Brak wersji elektronicznej załącznika opis i schemat IPD 
Niewłaściwie potwierdzony statut, niespójnośd zapisów KRS i statutu

Zadania w projekcie

06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: ELBLĄGOrganizacja: ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY HUMANITARNEJ IM. ŚW. ŁAZARZA - LAZARUS

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: POWRÓT DO SAMODZIELNOŚCI

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

WKŁAD WŁASNY 5,01% ZAMIAST 10% W I OKRESIE REALIZACJI ZADANIA. W NASTĘPNYCH OKRESACH RÓWNIEŻ ZBYT MAŁY.
1) W PKT 9 CZĘŚCI A WNIOSKU WNIOSKODAWCA PODAŁ BŁĘDNĄ INFORMACJĘ O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW PFRON.
2) WNIOSKODAWCA ZAŁĄCZYŁ JEDEN DOKUMENT „UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI...” DOTYCZĄCY PROJEKTU, ZAŚ ZGODNIE Z WARUNKAMI KONKURSU, WNIOSKODAWCA 
POWINIEN OPRACOWAD ODRĘBNE „UZASADNIENIE..” DLA KAŻDEGO ZADANIA TWORZĄCEGO PROJEKT.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: OLSZTYNOrganizacja: FUNDACJA CENTRUM ZDROWIA I SPORTU PRZY OLSZTYOSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ 
IM.JÓZEFA RUSIECKIEGO



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

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

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

1) W KRS i statucie brak zapisów dotyczących działalności odpłatnej i nieodpłatnej, zaś we wniosku podano, że Wnioskodawca prowadzi działalnośd odpłatną i nieodpłatną.
2) W pkt 5 wniosku Wnioskodawca podał informację, że jest podatnikiem podatku VAT lecz nie dotyczy Go zapis, w sprawie uprawnienia do obniżenia kwoty podatku VAT, 
natomiast złożył podpis pod oświadczeniem, że będąc podatnikiem podatku VAT nie może odliczyd kwoty podatku należnego o podatek naliczony.
3) Brak pieczęci sądu na załączonym statucie Fundacji.
4) Wnioskodawca załączył jeden dokument „uzasadnienie konieczności...” dotyczący projektu, zaś zgodnie z warunkami konkursu, Wnioskodawca powinien opracowad 
odrębne „uzasadnienie..” dla każdego zadania tworzącego projekt.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: ELBLĄGOrganizacja: INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY ATAK

Cel projektu: 4-CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Tytuł projektu: REHABILITACJA, AKTYWNOŚD I INTEGRACJA POPRZEZ SPORT

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wnioskodawca określa we wniosku, że głównym celem jest zagwarantowanie dalszego rozwoju sportowego i społecznego dla niepełnosprawnych uczestników projektu. 
Ponadto celem przedsięwzięcia jest propagowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych, co nie jest zgodne z celami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie nr IV.
Ponadto zgodnie z ogłoszeniem wniosek powinien składad się z co najmniej 2 zadao, które tworzą projekt. W złożonym wniosku jest tylko jedno zadanie.

W części A wniosku w pkt 5 Wnioskodawca podał informację, że nie jest płatnikiem podatku VAT, a złożył podpisy pod oświadczeniem, że będąc podatnikiem podatku VAT 
nie może odliczyd kwoty podatku należnego o naliczony.
W części B wniosku w pkt 3- przewidywana liczba BO - nie podano liczby osób na kolejne okresy realizacji zadania, jedynie na pół roku, mimo że zadanie będzie w terminie 
01.01.2010-31.03.2013.
W części B wniosku w pkt 9 - budżet zadania - nie podano kwot na kolejne okresy realizacji zadania, jedynie na pół roku, mimo że zadanie realizowane będzie w terminie 
01.01.2010-31.03.2013.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: OLSZTYNOrganizacja: ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z 
KALECTWEM



Cel projektu: 1-WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU) NA RYNEK PRACY.

Tytuł projektu: DŹWIGNIA-MOŻESZ WIĘCEJ

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Brak wersji elektronicznej wniosku i budżetu na płycie CD.Wniosek,uzasadnienie, oświadczenia podpisane niezgodnie z KRS, nieprawidłowo potwierdzony statut, 
nieprawidłowo wypełniona tabela -przewidywana liczba beneficjentów objętych wsparciem  

Zadania w projekcie

02-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

06-organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działao na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie 
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania 
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Miejscowość: OLSZTYNOrganizacja: POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODZIAŁ WARMIOSKO-MAZURSKI

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: WSPOMAGANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI Z WADĄ SŁUCHU I ZABURZENIAMI MOWY ORAZ  WSPARCIE ICH RODZIN

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wnioskodawca załączył jeden dokument „uzasadnienie konieczności...” dotyczący projektu, zaś zgodnie z warunkami konkursu, Wnioskodawca powinien opracowad 
odrębne „uzasadnienie..” dla każdego zadania tworzącego projekt.

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Cel projektu: 4-CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Tytuł projektu: RUCH TO JEDYNY LEK, KTÓREGO NIE MOŻNA PODAD W TABLETCE – AKTYWNOŚD FIZYCZNA JAKO ELEMENT REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I 
INTEGRACJI DOROSŁYCH OSÓB Z USZKODZONYM SŁUCHEM I ICH RODZIN

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Cel nie realizowany w tym konkursie. We wniosku Wnioskodawca nie sprecyzował celu zgodnego z ogłoszeniem o konkursie.
Brak załączników opis i schemat IPD w formie elektronicznej.
Wkład własny Wnioskodawcy w jednym z zadao we wniosku mniejszy niż 10%.

Zadania w projekcie



05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: OSTRÓDAOrganizacja: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z U.U. KOŁO W OSTRÓDZIE

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: KOMPLEKSOWA REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH W ZESPOLE REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNYM 

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Projekt zawiera zadanie niezwiązane z konkursem. Wnioskodawca połączył zadania niezgodnie z ogłoszeniem o konkursie,tj. 1, 2, 4, chcąc realizowad cel zwiększenie 
samodzielności osób niepełnosprawnych, Wnioskodawca powinien połączyd zadania 1, 3, 4 i 5.
Niezgodnośd sumy kontrolnej wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku.
Brak podpisu jednej z osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy na załącznikach: opis i schemat IPD oraz uzasadnieniu konieczności poniesienia określonych 
nakładów...

Zadania w projekcie

20-zadanie nie związane z konkursem

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: ELBLĄGOrganizacja: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W 
ELBLĄGU

Cel projektu: 4-CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Tytuł projektu: PRZEZ TRUDY DO GWIAZD,WYRUSZYD SZLAKIEM MARZEO

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

cel niezgodny z ogłoszeniem o konkursie

Oświadczenia ZUS,US - brak pieczęci i podpisu. W części B brak -przewidywanej liczby beneficjentów,brak budżetu na następne okresy. Przedstawiono budżet na jeden 
okres.

Zadania w projekcie



01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: NIDZICAOrganizacja: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W 
NIDZICY

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: WIELOSPECJALISTYCZNA,KOMPLEKSOWA,SKOORDYNOWANA ORAZ CIĄGŁA REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Niewłaściwie potwierdzony wypis z KRS.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: MIESZKANIE TRENINGOWE I KLUB RODZINNY ,, NIE JESTEŚ SAM" FORMĄ KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DOROSŁYCH OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wniosek podpisany niezgodnie z KRS. Brak podpisów na wniosku i na oświadczeniach (ZUS,US,konto) oraz załącznikach schemat i opis IPD. Nieprawidłowo potwierdzony 
KRS.

Wskazano budżet na jeden okres. Brak budżetów na następne okresy. 

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: OLSZTYNOrganizacja: STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE UNIERUCHOMIONYCH 
"NIEBIESKI PARASOL" W OLSZTYNIE



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: Z NAMI ŁATWIEJ- KOMPLEKSOWY PROGRAM ZWIĘKSZANIA SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

1)We wniosku nie określono na jakim terenie zadanie nr 3 będzie realizowane i z jakich województw rekrutowani będą beneficjenci ostateczni zadania.
2)W pkt 9 części A wniosku - informacja o korzystaniu ze środków PFRON- podano błędne kwoty przyznanego i rozliczonego dofinansowania ze środków Funduszu.

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Oddział: wielkopolski

Miejscowość: KONINOrganizacja: FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA "PODAJ DALEJ"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zadanie nr 1:
- Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie pkt IV ust. 1 i 3 - brak informacji o posiadanym obiekcie, w którym działa   placówka i o funkcjonowaniu placówki od co najmniej pół 
roku licząc od daty złożenia wniosku. 

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: POMAGAJĄC INNYM POMAGAMY SOBIE

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zadanie nr 1:
- brak zapisu o funkcjonowaniu placówki od co najmniej pół roku przed złożeniem wniosku - ogłoszenie o konkursie pkt IV ust. 3.
- Pkt 9 - budżet projektu - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie pkt VII, dla wnioskowanej kwoty w wysokości 150.000,00 i wyżej wymagane jest wniesienie wkładu własnego w 
formie finansowej: dla organizacji pożytku publicznego w wysokości nie mniejszej niż 5% kosztów kwalifikowalnych zadania. Przedstawiony wkład własny finansowy w 
okresie od 01.07.2010 do 31.03.2013 nie spełnia tych wymagao.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Miejscowość: KONINOrganizacja: FUNDACJA MIELNICA

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: KLUB ŚRODOWISKOWY FUNDACJI MIELNICA

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

W zadaniu  1 „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” brak informacji wymaganych dla projektów o charakterze regionalnym lub 
lokalnym, określonych w rozdziale IV pkt 3 ogłoszenia o konkursie (informacje o nieprzerwanym działaniu placówki od co najmniej pół roku licząc od daty złożenia wniosku).
W zadaniu  4 „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu 
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”  został przekroczony limit kosztów działao informacyjnych (w kategorii 8 budżetu) - wynosi 7,69%. 
Zgodnie z ogłoszeniem o IV konkursie limit ten wynosi 5%. 

Zadania w projekcie

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: KALISZOrganizacja: KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: SPRAWNIEJSI

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Główne przyczyny weryfikacji negatywnej:
1. Brak wersji elektronicznej wniosku (na płycie znajduje się generator, a nie wniosek)
2. Brak aktualnego wypisu z rejestru sądowego
3. Brak informacji, że zadanie "prowadzenie rehabilitacji w różnych typach placówek" jest realizowane przez 5 dni w tygodniu (wymóg dla projektów o charakterze 
regionalnym lub lokalnym określony w rozdziale IV ust 1.pkt 4 ogłoszenia o konkursie). Ponadto Wnioskodawca nie wskazał daty (miesiąc i rok), od której rozpoczęła 
funkcjonowanie placówka (rozdział VI ust.3 pkt 4). 
Ponadto:
- Wnioskodawca zaznaczył w części A wniosku pkt 5, że nie jest podatnikiem podatku VAT, a na koocu wniosku podpisano oświadczenie, że wnioskodawca będąc 
podatnikiem podatku VAT nie może obniżyd kwoty podatku należnego o podatek naliczony
- W części B do wszystkich zadao Wnioskodawca nie wpisał w Tabeli 1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” – celu projektu, zgodnie z brzmieniem danego celu 
wskazanym w rozdziale I ust. 3 ogłoszenia o konkursie.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: POZNAOOrganizacja: POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PZG ZAWSZE OTWARTE - GOTOWI DO ŻYCIA W SPOŁECZNOŚCI

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Częśd A wniosku
1. Brak załączników: Opis Indywidualnych Planów Działao oraz Schemat Indywidualnych Planów Działao (w wersji elektronicznej i papierowej)
2. Kserokopia KRS nie potwierdzona przez radcę prawnego, adwokata, sekretarza sądu lub pracownika PFRON
Części B
1. W zadaniu  1 Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek został przekroczony limit kosztów dotyczących działao informacyjnych (w 
kategorii 8 budżetu) - wynosi 5,51%. Zgodnie z ogłoszeniem o IV konkursie limit ten wynosi 5%. 
2. Brak informacji wymaganych dla projektów o charakterze regionalnym lub lokalnym, tj: informacji określonych w rozdziale IV ogłoszenia o konkursie.
3. Zadania tworzące projekt nie mają tego samego tytułu (patrz rozdz. III pkt.4c ogłoszenia).
4. Wnioskodawca nie wpisał w Tabeli 1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” – celu projektu, zgodnie z brzmieniem danego celu wskazanym w rozdziale I ust. 3 ogłoszenia 
o konkursie (dotyczy obu zadao).
5. Nie wypełniono tabel w punkcie 3 – brak określenia grupy beneficjentów ostatecznych w okresach od 1 lipca 2010 do 31 marca 2013 r. (dotyczy obu zadao). 
5. Brak wersji elektronicznych załączników uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów (dotyczy obu zadao)

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

Miejscowość: POZNAOOrganizacja: POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: KOMPLEKSOWA REHABILITACJA CHORYCH NA SM

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej wniosku jest fakt, iż Wnioskodawca zgłosił do realizacji projekt dotyczący jedynie zadania wskazanego w ust.2 pkt 5a tj.  
prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych. Zgodnie z rozdz. I ust.4. ogłoszenia o konkursie w przypadku, gdy celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, 
projekt musi każdorazowo dotyczyd co najmniej dwóch zadao z zadao wskazanych w rozdz. I ust. 2 pkt1, pkt3, pkt4 oraz pkt5 ogłoszenia. Wnioskodawca przedłożył w 
ramach projektu dwa zadania nr 5a, czyli tego samego rodzaju. Wniosek nie spełnia warunku określonego w rozdz. I ust 4 pkt 2 ogłoszenia o konkursie. Ponadto zgodnie 
zapisem w rozdz. I ust. 5 pkt 2. nie istnieje możliwośd zgłoszenia projektu, który nie będzie obejmował co najmniej dwóch zadao.

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: TUREKOrganizacja: REGIONALNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: CENTRUM AKTYWNEJ REHABILITACJI

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie - pkt I ust. 4 ppkt 2 -  dla celu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, projekt musi dotyczyd co najmniej dwóch zadao z 
zadao wskazanych w ust. 2 pkt 1,3,4,5.
W zadaniu nr 1:
- brak załącznika: uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów,
- brak informacji o zawarciu umowy najmu  lokalu od roku 2011 - ogłoszenie o konkursie pkt IV ust.1.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: WŁOSZAKOWICEOrganizacja: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM. J. KORCZAKA

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie pkt VII, w przypadku organizacji pożytku publicznego wkład własny wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych. W złożonym 
projekcie wkład własny wynosi odpowiednio: w zadaniu nr 1 =9,28% a w zadaniu nr 2 =9,48% kosztów kwalifikowalnych zadania. 

Zadanie nr 1 i 2:
- w części B wniosku w punkcie 3 - przewidywana liczba beneficjentów - wypełniono tabelę tylko na okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 r. 
- Punkt 9 budżet zadania - nieprawidłowo wypełniono pozycje dla okresu od 01.07.2010 do 31.03.2013 r. (błędy rachunkowe)

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

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



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: CENTRUM REHABILITACJI GEN

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej wniosku jest fakt, iż Wnioskodawca zgłosił do realizacji projekt dotyczący jedynie zadania wskazanego w ust.2 pkt 1 tj. 
prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. Zgodnie z rozdz. I ust.4. ogłoszenia o konkursie w przypadku, gdy celem projektu jest 
zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, projekt musi każdorazowo dotyczyd co najmniej dwóch zadao z zadao wskazanych w rozdz. I ust. 2 pkt1, pkt3, pkt4 
oraz pkt5 ogłoszenia. Wnioskodawca przedłożył w ramach projektu dwa zadania nr 1, czyli tego samego rodzaju. Wniosek nie spełnia warunku określonego w rozdz. I ust 4 
pkt 2 ogłoszenia o konkursie. Ponadto zgodnie zapisem w rozdz. I ust. 5 pkt 2. nie istnieje możliwośd zgłoszenia projektu, który nie będzie obejmował co najmniej dwóch 
zadao.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: POZNAOOrganizacja: STOWARZYSZENIE NA RZECZ HIPOTERAPII, KOREKCJI WAD POSTAWY I EKOLOGII 
"LAJKONIK"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: PARTNERSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA BAZIE TRADYCJI KAWALERYJSKICH W OŚRODKU REHABILITACJI I REKREACJI "LAJKONIK"

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

W zadaniu nr 2-Organizowanie i prowadzenie szkoleo (...) w okresie od 01.07.2010 do 31.03.2013 wkład własny rozpisano na poziomie 16,66% kosztów kwalifikowalnych 
zadania. Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, a zgodnie z ogłoszeniem o konkursie (pkt VII) w takim przypadku wkład własny winien wynosid 
co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

Miejscowość: KALISZOrganizacja: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: INTEGRACJA,EDUKACJA, WYPOCZYNEK TO LEPSZE ŻYCIE DIABETYKA BEZ WZGLĘDU NA WIEK

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Częśd A wniosku - brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.
Zadanie 1,2,3:
-Częśd B wniosku pkt 9 budżet zadania - nie wypełniono pozycji dla okresu od 01.07.2010 do 31.03.2013
Zadanie 2,3:
- brak załącznika: uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów.

Zadania w projekcie

03-organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

04-prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnieo, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dla osób niepełnosprawnych

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Miejscowość: NOWE SKALMIERZYCEOrganizacja: STOWARZYSZENIE ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: OŚRODEK WCZESNEGO DIAGNOZOWANIA I WCZESNEJ TERAPII

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wniosek - dotyczy celu nr 2 – złożony na jedno zadanie nie spełnia wymogu określonego w rozdziale I ust. 4 pkt 2 ogłoszenia o konkursie. Dla tego celu wymagane są 
minimum 2 zadania.
Częśd A wniosku
1. Zaznaczono w punkcie 5, że Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego, a zgodnie z KRS Stowarzyszenie nie ma statusu organizacji pożytku publicznego
2. Zaznaczono w punkcie 10.6, że dołącza się umowę partnerską, a projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
Częśd B wniosku
W tabeli 1 „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” nie wpisano celu projektu zgodnego z brzmieniem danego celu wskazanego w rozdziale I ust. 3 ogłoszenia o konkursie

Zadania w projekcie

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Miejscowość: POZNAOOrganizacja: ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO -CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA



Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: BEZPIECZNI I SAMODZIELNI - CYKL SZKOLEO ZWIĘKSZAJĄCYCH SAMODZIELNOŚD OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie pkt I ust. 4 ppkt 2 - dla celu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, projekt musi dotyczyd co najmniej dwóch zadao z 
zadao wskazanych w ust. 2 pkt 1,3,4,5.
Zgłoszone przez Wnioskodawcę zadanie nr 2 nie spełnia warunków ogłoszenia o konkursie.

Wniosek częśd A pkt 9 - do momentu złożenia wniosku wnioskodawca nie podpisał jeszcze umowy o dofinansowanie realizacji zadao zlecanych w ramach konkursu nr 3.
Częśd B - punkt 9 budżet zadania- nie wypełniono budżetu zadania od 01.07.2010 do 31.03.2012 r.

Zadania w projekcie

20-zadanie nie związane z konkursem

Oddział: zachodniopomorski

Miejscowość: SZCZECINOrganizacja: KLUB SPORTOWY INWALIDÓW "START"

Cel projektu: 2-ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Tytuł projektu: USAMODZIELNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ UCZESTNICTWO W WYJAZDOWYCH SZKOLENIACH SPORTOWO-REHABILITACYJNYCH

Przyczyna negatywnej oceny formalnej:

Wnioskodawca nie spełnia kryteriów uprawniających do złożenia wniosku na projekt o charakterze regionalnym, zawierający zadanie pn "Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach placówek" z uwagi na niespełnienie następujących warunków (zgodnie z rozdz. IV Ogłoszenia o konkursie):

a)w części B wniosku, w tabeli 6, w wierszu "Posiadane zasoby lokalowe, rzeczowe i techniczne (...)"  Wnioskodawca nie podał informacji, iż będzie najemcą lub 
użytkownikiem w  2010 roku  i latach następnych wskazanych we wniosku obiektów, w których realizowane będą działania
b)w części B wniosku w tabeli 1 "Opis zadania" w wierszu "Opis zadania",  Wnioskodawca nie wykazał, iż świadczy na rzecz osób niepełnosprawnych usługi w placówce w 
sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku)

Zadania w projekcie

05-prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęd, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i 
wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

01-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek


