
Konkurs Nr 5/2010, wnioski zweryfikowane formalnie NEGATYWNIE
Oddział biuro funduszu

FUNDACJA "DR CLOWN" WARSZAWA

Tytuł projektu "DOKTOR CLOWN" W ŚWIECIE CISZY

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Główną przyczyną negatywnej weryfikacji formalnej wniosku jest fakt, iż przekroczony został limit wnioskowanego dofinansowania przypadającego na okres 4 miesięcy realizacji projektu, tj. 66.666,67 zł 
(wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 82.040,00 zł) - zgodnie z rozdz. VI pkt 2 ogłoszenia "w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż rok 
kwota dofinansowania projektu, realizującego cel „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” – nie może być wyższa niż 200.000,00 zł z zastrzeżeniem, iż kwota ta odnosi się do 12-to 
miesięcznego okresu realizacji; w przypadku gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji".
Ponadto w pkt. 9 „Informacja o korzystaniu ze środków PFRON” nie została podana umowa nr ZZB/000061/BF/D podpisana dnia 22.10.2009 r. zawarta w ramach III-go konkursu o zlecenie realizacji zadań (…). Brak 
zasadności załączenia Opisu Indywidualnych Planów Działań oraz Schematu IPD (konieczność dołączenia powyższego dotyczy wyłącznie celu nr 1 i 2.

08 organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników

FUNDACJA "PRACA DLA NIEWIDOMYCH" WARSZAWA

Tytuł projektu ZŁAP SZANSĘ

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Główną przyczyną negatywnej weryfikacji formalnej wniosku jest fakt, iż suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku jest niespójna z sumą kontrolną wniosku w wersji papierowej.
Przyczyną negatywnej weryfikacji jest również fakt, że w drugim okresie realizacji wkład własny wynosi jedynie 9,15 % (winno być co najmniej 10 %).
Przekroczono także 5%- owy limit "kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania" (rozdz. VII ogłoszenia) – a nie jest to zadanie o charakterze informacyjnym lub 
promocyjnym.
Ponadto Wnioskodawca oświadczył w części A wniosku, że nie jest płatnikiem VAT, natomiast w części B podpisał oświadczenie, że będąc płatkiem VAT nie może obniżyć podatku należnego o podatek naliczony.

06 organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań 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
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FUNDACJA "PROMYK SŁOŃCA" WARSZAWA

Tytuł projektu "Kompleksowa i ciągła rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosparwnych w wieku do 18 roku życia"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej jest fakt, iż zaplanowany do realizacji projekt pt.:"Kompleksowa i ciągła rehabilitacja dzieci młodzieży niepełnosprawnej w wieku do 18 roku życia" dotyczy tej samej 
placówki, tj.: „Centrum Diagnostyczno – Rehabilitacyjnego NZOZ „Promyk Słońca” przy ul. Swobodnej 8a we Wrocławiu, która została objęta już wsparciem w ramach umowy wieloletniej nr ZZB/000045/BF/D z dnia 
17.08.2009r. w ramach drugiego konkursu – zgodnie z ogłoszeniem o konkursie nr 5 z dnia 16 grudnia 2009r. - jeżeli w pierwszym konkursie, drugim konkursie lub czwartym konkursie z fundacją lub organizacją 
pozarządową została zawarta umowa wieloletnia obejmująca realizację zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, w piątym konkursie fundacja lub organizacja 
pozarządowa nie może zgłosić projektu, który dotyczyłby tej samej placówki, co placówka objęta umową wieloletnią, bez względu na zakres ewentualnie planowanych działań. Fundacja lub organizacja pozarządowa 
może natomiast zgłosić projekt dotyczący zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, polegający na prowadzeniu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w innej 
placówce, niż placówka objęta wsparciem w ramach umowy wieloletniej - co w przedmiotowym wniosku nie miało miejsca.
Ponadto w trakcie weryfikacji formalnej wykazano, iż wniosek zawiera szereg następujących błędów, tj:
- w części A wniosku:na pierwszej stronie Statutu przedłożonego do wniosku widnieje jedynie pieczątka imienna osoby upoważnionej do poświadczania tego dokumentu za zgodność z oryginałem – brakuje natomiast 
podpisu;
- w części B wniosku: w tabeli 1 „Opis zadania” w wierszu „Opis zadania” – nie podano informacji dotyczącej usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych  w placówce w sposób ciągły, tj: ile dni w tygodniu 
będzie otwarta placówka? ile miesięcy w roku? - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie rozdz. IV. „Terminy i warunki realizacji zadania, okres kwalifikowalności kosztów  w ramach zadania” pkt 9  - wniosek uzyska 
pozytywną ocenę formalną o ile (w odniesieniu do zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”) zostaną spełnione, w szczególności, następujące warunki m.in.: usługi 
na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) – informacja powinna zostać zamieszczona w części B 
wniosku w tabeli 1 „Opis zadania” w wierszu „Opis zadania”;
- do części B wniosku Wnioskodawca przedłożył błędnie nazwany załącznik nr 3, tj.: Uzasadnienie wydatków określonych w budżecie zadania” - zgodnie z ogłoszeniem o piątym konkursie z dnia 16.12.2009r., rozdz. 
III pkt 10 załącznik ten powinien nosić nazwę „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania".

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO KRAKÓW

Tytuł projektu NAJTRUDNIEJ JEST ZACZĄĆ

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyną negatywnej oceny formalnej jest fakt, iż w zadaniu 4) zadeklarowany wkład własny Wnioskodawcy wynosi jedynie 9,95 %, podczas gdy zgodnie z zapisem rozdz. VI ust. 4 ogłoszenia o konkursie „Ubiegając 
się o zlecenie realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego.
Wkład własny: 
1. w przypadku organizacji pożytku publicznego – wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania”.
Ponadto na str. 59 wniosku błędnie wpisano liczbę beneficjentów ostatecznych (jest 6 winno być 60).
W zadaniu nr 6) - str. 38 wniosku pkt. II podano błędną kwotę wkładu własnego.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych

06 organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań 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
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FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W WARSZAWIE"POMOC MALTAŃSKA" WARSZAWA

Tytuł projektu MALTAŃSKIE OBOZY INTEGRACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej jest przekroczenie kwoty dofinansowania przewidzianej dla okresu realizacji projektu zgłoszonego we wniosku (6,5 miesiąca). Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie 
(rozdział VI ust. 2) kwota dofinansowania projektu realizującego cel „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych” – nie może być wyższa niż 200.000,00 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 wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu 
realizacji.  
Ponadto w trakcie weryfikacji formalnej wniosku stwierdzono, iż przedłożona kserokopia aktualnego wypisu z rejestru sądowego nie została poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, tj. 
przez radcę prawnego, adwokata, sekretarza sądu lub pracownika PFRON, a jedynie przez Pełnomocnika Zarządu Fundacji - Panią A. Willenberg. 

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

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZO - REHABILITACYJNA WARSZAWA

Tytuł projektu PROMOCJA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (11)

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest brak załącznika „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania” w wersji 
elektronicznej.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZO - REHABILITACYJNA WARSZAWA

Tytuł projektu WYDAWANIE MIESIĘCZNIKA „PRACA I REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH” (12)

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest brak nw. załączników w wersji elektronicznej: 
1. Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania”, 
2.  Uzasadnienie potrzeby dofinansowanie wydawnictwa zawierające omówienie tematyki wydawnictwa, wskazanie adresata wydawnictwa oraz zasięgu terytorialnego wydawnictwa”.

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

Tytuł projektu WYDAWANIE KWARTALNIKA „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” (12)

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest brak nw. załączników w wersji elektronicznej: 
1. Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania”, 
2.  Uzasadnienie potrzeby dofinansowanie wydawnictwa zawierające omówienie tematyki wydawnictwa, wskazanie adresata wydawnictwa oraz zasięgu terytorialnego wydawnictwa”.

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

Tytuł projektu ZOBACZCIE NAS! JESTEŚMY WŚRÓD WAS! I

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca w ramach jednego wniosku złożył kilka projektów, tj. projekt realizujący cel nr 4, projekt realizujący cel nr 3 oraz projekt realizujący cel nr 5, podczas gdy  w rozdz. I  ust. 3 ogłoszenia o konkursie 
zapisano  „Zgłaszany w ramach piątego konkursu projekt musi realizować jeden z poniżej wskazanych celów: 
1. wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy,
2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu),
3. rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
4. poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych,
5. upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.”
Rozdz. III ust. 2 oraz 6 w/w ogłoszenia „we wniosku może być zgłoszony wyłącznie jeden projekt, z tym że projekt ten może dotyczyć kilku zadań, z uwzględnieniem postanowień rozdziału I ust. 4 ogłoszenia o 
konkursie;(…) wszystkie zadania muszą być skoordynowane poprzez wspólny cel i harmonogram, a także wspólną grupę beneficjentów ostatecznych oraz wspólne podstawowe wskaźniki rezultatu (…)”.

Olimpiady Specjalne Polska wnioskują o dofinansowanie w wysokości 493.320,00 zł na realizację zadania 3), podczas gdy zgodnie z zapisem rozdz. VI ust.2 pkt 4 ogłoszenia o konkursie  „W przypadku fundacji lub 
organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 1 rok kwota dofinansowania projektu: (..)  realizującego cel „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” – 
nie może być wyższa niż 200.000,00 zł.”

Wnioskodawca w ramach celu nr 4 składa dwa zadania 3) oraz 5), przy czym zadanie 5) nie mieści się w katalogu zadań wymienionych w ogłoszeniu  dla  celu nr 4, a ponadto cel nr 4 może obejmować tylko jedno 
zadanie - zgodnie z zapisem rozdz. I ust. 4 pkt 4 ogłoszenia o konkursie  „W przypadku, gdy celem realizacji projektu jest: (..)  poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych – projekt musi 
dotyczyć wyłącznie jednego z następujących rodzajów zadań: zadanie wskazane w ust. 2 pkt 3, w ust. 2 pkt 7, w ust. 2 pkt 8”. 
OSP wnioskują o kwotę 412.860,00 zł, na realizację zadania 9) podczas gdy kwota wnioskowana na projekt realizujący cel nr 3 „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych” – nie może być wyższa 
niż 200.000,00 zł.”

W pkt. 9 części A wniosku (str.7) nie wpisano  umowy 22/PARTNER/06 na którą Wnioskodawca otrzymał  dofinansowanie w poprzednich latach.

Brak podpisów oraz  pieczątek imiennych na załącznikach "Opis IPD" oraz "Schemat IPD".

Na str. 51 ( zadanie 11) Wnioskodawca wymienia załącznik "Uzasadnienie potrzeby dofinansowania wydawnictwa", którego jednak nie załącza, ani w wersji papierowej, ani elektronicznej (załącznik ten nie jest 
wymagany w przypadku zadania nr 11).

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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 zajęć, 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

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

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji
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ORGANIZACJA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEWIDOME OPZON WARSZAWA

Tytuł projektu "RAZEM W PRACY" - AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA NIEWIDOMYCH PODSTAWĄ ICH NIEZALEŻNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wniosek został zweryfikowany negatywnie z uwagi na przekroczoną maksymalną kwotę dofinansowania, o którą wnioskuje organizacja na 2010r. - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie nr 5 z dnia 16.12.2009r – rozdz. 
VI pn.: „Zasady przyznawania dofinansowania” organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację każdego z 
zadań, 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 wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji – zatem skoro Wnioskodawca planuje realizację zadania od 01.06.10r. do 30.10.10r.(5 
miesięcy) maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON może wynosić – 10.416,67 zł, a nie jak podano we wniosku - 24.250,00 zł.

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

POLSKA FEDERACJA SPORTU NIESŁYSZĄCYCH LUBLIN

Tytuł projektu PROWADZENIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ PRZEZ ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ SPORTOWYCH (5)/Organizacja sportowych
imprez integracyjnych (9)

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Dotyczy obydwu zadań:
Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest brak załączników: 
do części A: „Opisu Indywidualnych Planów Działań” i „Schematu Indywidualnych Planów Działań” zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej; 
do części B: „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania” zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej.
Ponadto:
1. We wniosku w części A zaznaczono, że załączono „Pełnomocnictwo”, natomiast brak jest takiego załącznika,
2. Tytuły wszystkich zadań tworzących projekt nie są takie same.
Zgodnie z rozdz. III pkt 3 ogłoszenia o konkursie – „W przypadku, gdy projekt dotyczy kilku zadań – należy wskazać ten sam tytuł projektu w poszczególnych częściach B wniosku”.

Jednocześnie w zadaniu nr 9 z rozporządzenia pn. „Organizacja sportowych imprez integracyjnych” w części B Wnioskodawca podpisał oświadczenie, że będąc płatkiem VAT nie może obniżyć podatku należnego o 
podatek naliczony - a jednocześnie w części A wniosku oświadczył, iż nie jest płatnikiem VAT. 

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WARSZAWA

Tytuł projektu KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REINTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej wniosku jest:
w części A wniosku:
-	brak wersji elektronicznej wniosku, co uniemożliwia weryfikację tożsamości wersji elektronicznej z papierową (rozdział IV ust. 9 „Zasad zlecania przez PFRON (...)";
-	 brak imiennych pieczęci pod wnioskiem, co jest niezgodne z zapisem rozdziału IV ust.10 „Zasad zlecania przez PFRON (...)”;
-	 statut nie został opatrzony pieczęcią Sądu (rozdział III ust. 9b ogłoszenia V konkursu z dnia 16.12.2009 r.);
w części B wniosku: 
zgodnie z ogłoszeniem o konkursie nr 5 z dnia 16.12.2009r.- rozdz. VI „Zasady przyznawania dofinansowania”- w przypadku organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż rok, 
kwota dofinansowania projektu na realizację celu „zwiększenie samodzielności...” nie może być wyższa niż 800.000,00 zł z zastrzeżeniem, iż kwota ta odnosi się do 12- miesięcznego okresu realizacji; w przypadku 
gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji (zatem skoro Wnioskodawca planuje realizację zadania 
w terminie od 01.04.2010r. do 30.12.2010r. – maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON może wynosić 600.000,00 zł).

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

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD GŁÓWNY WARSZAWA WARSZAWA

Tytuł projektu "KULTURA - JĘZYK GŁUCHYCH"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem oceny negatywnej jest pobieranie przez Wnioskodawcę opłat od beneficjentów ostatecznych zadania podczas, gdy Wnioskodawca wykazał w pkt. 2 wniosku, iż zadanie realizowane jest w ramach 
działalności nieodpłatnej. Zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 16 Zasad zlecania „Jeżeli Wnioskodawca przedstawi we wniosku (...) informację o prowadzeniu wyłącznie działalności nieodpłatnej – nie jest uprawniony do 
pobierania jakichkolwiek opłat od beneficjentów ostatecznych zadania.” Zgodnie z zapisem rozdz. V ust. 5 pkt. 9 Zasad zlecania „jeżeli odpowiedź, na przynajmniej jedno z pytań, o których mowa z lit. a i b, będzie 
pozytywna, to zadanie zostanie odrzucone.”- tj. jeżeli Wnioskodawca wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego opłaty od beneficjentów ostatecznych zadania, mimo, że organizacja nie prowadzi 
działalności odpłatnej (...) to zadanie zostanie odrzucone.
Ponadto brak jest załącznika do wniosku określonego w cz. B w pkt. 5a w wersji papierowej i elektronicznej. Wobec powyższego zgodnie z zapisem rozdz. V ust. 8 Zasad zlecania od negatywnej oceny formalnej nie 
przysługuje Wnioskodawcy odwołanie.
Dodatkowo stwierdzono następujące nieprawidłowości i braki:
– płyta CD jest nieprawidłowo opisana
– brak nazwy zadania wskazanego w ogłoszeniu o konkursie oraz numeru KRS.
Uwagi do części A wniosku:
-w pkt. 9 brak pełnej informacji o korzystaniu ze środków PFRON (dot. sześciu umów).
Uwagi do części B wniosku:
-załącznik określony w cz. B wniosku w pkt. 3 nie został podpisany – są tylko parafki osób upoważnionych.
-Wnioskodawca informuje o załączeniu załącznika 5b (który nie jest wymagany), a w konsekwencji nie jest on przedkładany.

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

Tytuł projektu "GŁUSI POTRAFIĄ"

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem oceny negatywnej jest niespełnienie wymogu tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku. W pkt. 5 wniosku - we wskaźnikach wkładu Wnioskodawca ręcznie dopisał kwotę środków 
niezbędnych do realizacji zadania ogółem – wobec powyższego występuje niezgodność wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto w budżecie zadania dopisano poz. 2.1.3 - 2.1.5 ręcznie. Zgodnie z zapisem cz. III 
ust. 14 Ogłoszenia o konkursie niespełnienie ww. wymogu skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.
Dodatkowo stwierdzono następujące nieprawidłowości i braki: 
- płyta CD jest nieprawidłowo opisana – brak nazwy organizacji oraz numeru KRS.
Brak odrębnej wersji elektronicznej dla wniosku - na jednej płycie nagrano dwa różne wnioski.
Uwagi do części A wniosku:
w pkt. 9 brak pełnej informacji o korzystaniu ze środków PFRON (dot. pięciu umów).
Uwagi do części B wniosku:
załącznik określony w cz. B wniosku w pkt. 3 nie został podpisany – brak podpisu osób upoważnionych - są tylko parafki.

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD GŁÓWNY WARSZAWA WARSZAWA

Tytuł projektu "ŚWIAT CISZY"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem oceny negatywnej jest pobieranie przez Wnioskodawcę opłat od beneficjentów ostatecznych zadania podczas, gdy Wnioskodawca wykazał w pkt. 2 wniosku, iż zadanie realizowane jest w ramach 
działalności nieodpłatnej. Zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 16 Zasad zlecania „Jeżeli Wnioskodawca przedstawi we wniosku (...) informację o prowadzeniu wyłącznie działalności nieodpłatnej – nie jest uprawniony do 
pobierania jakichkolwiek opłat od beneficjentów ostatecznych zadania.” Zgodnie z zapisem rozdz. V ust. 5 pkt. 9 Zasad zlecania „jeżeli odpowiedź, na przynajmniej jedno z pytań, o których mowa z lit. a i b, będzie 
pozytywna, to zadanie zostanie odrzucone.”- tj. jeżeli Wnioskodawca wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego opłaty od beneficjentów ostatecznych zadania, mimo, że organizacja nie prowadzi 
działalności odpłatnej (...) to zadanie zostanie odrzucone.
Ponadto występuje niespójność we wniosku, gdyż Wnioskodawca w pkt. 1 informuje, iż zadanie jest realizowane w ramach działalności nieodpłatnej, w tabeli 9 nie podaje kwoty wpłat od beneficjentów ostatecznych 
zadania a z oświadczenia Wnioskodawcy wynika, iż planowane jest pobieranie opłat od beneficjentów ostatecznych zadania oraz w budżecie zadania wykazany jest przychód ze sprzedaży czasopism.
Dodatkowo stwierdzono następujące nieprawidłowości i braki: 
- płyta CD jest nieprawidłowo opisana - brak nazwy zadania wskazanego w ogłoszeniu o konkursie oraz numeru KRS.
Uwagi do części A wniosku:
-w pkt. 9 brak pełnej informacji o korzystaniu ze środków PFRON (dot. sześciu umów).
Uwagi do części B wniosku:
-Harmonogram zadania został podpisany tylko przez jedną z osób upoważnionych.
-Załączniki określone w cz. B wniosku w pkt. 3, 5a i 5b zostały podpisane tylko przez jedną z osób upoważnionych.

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

Tytuł projektu ORGANIZACJA I PROWADZENIE WYJAZDOWYCH KURSÓW DOSZKALAJĄCYCH DLA TŁUMACZY JĘZYKA MIGOWEGO ORAZ KURSÓW PJM

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem oceny negatywnej jest pobieranie przez Wnioskodawcę opłat od beneficjentów ostatecznych zadania podczas, gdy Wnioskodawca wykazał w pkt. 2 wniosku, iż zadanie realizowane jest w ramach 
działalności nieodpłatnej. Zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 16 "Zasad zlecania" „Jeżeli Wnioskodawca przedstawi we wniosku (...) informację o prowadzeniu wyłącznie działalności nieodpłatnej – nie jest uprawniony 
do pobierania jakichkolwiek opłat od beneficjentów ostatecznych zadania.” Zgodnie z zapisem rozdz. V ust. 5 pkt. 9 "Zasad zlecania" „jeżeli odpowiedź, na przynajmniej jedno z pytań, o których mowa z lit. a i b, 
będzie pozytywna, to zadanie zostanie odrzucone.” - tj. jeżeli Wnioskodawca wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego opłaty od beneficjentów ostatecznych zadania, mimo, że organizacja nie 
prowadzi działalności odpłatnej (...) to zadanie zostanie odrzucone.
Dodatkowo stwierdzono następujące nieprawidłowości i braki: 
-płyta CD jest nieprawidłowo opisana - brak nazwy zadania wskazanego w ogłoszeniu o konkursie oraz numeru KRS.
Uwagi do części A wniosku:
-w pkt. 9 brak pełnej informacji o korzystaniu ze środków PFRON (dot. pięciu umów).
Uwagi do części B wniosku:
-Wnioskodawca wnioskuje o kwotę dofinansowania 136.568,00 zł, podczas gdy realizuje zadanie przez 8 m-cy – kwota dofinansowania winna wynosić 133.333,33 zł.

08 organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD GŁÓWNY WARSZAWA WARSZAWA

Tytuł projektu "LETNIA SZKOŁA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO" - DRUGA EDYCJA

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem oceny negatywnej jest pobieranie przez Wnioskodawcę opłat od beneficjentów ostatecznych zadania, podczas gdy Wnioskodawca wykazał w pkt. 2 wniosku, iż zadanie realizowane jest w ramach 
działalności nieodpłatnej. Zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 16 Zasad zlecania „Jeżeli Wnioskodawca przedstawi we wniosku (...) informację o prowadzeniu wyłącznie działalności nieodpłatnej – nie jest uprawniony do 
pobierania jakichkolwiek opłat od beneficjentów ostatecznych zadania.” Zgodnie z zapisem rozdz. V ust. 5 pkt. 9 Zasad zlecania „jeżeli odpowiedź, na przynajmniej jedno z pytań, o których mowa z lit. a i b, będzie 
pozytywna, to zadanie zostanie odrzucone.”- tj. jeżeli Wnioskodawca wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego opłaty od beneficjentów ostatecznych zadania, mimo że organizacja nie prowadzi 
działalności odpłatnej (...) to zadanie zostanie odrzucone.
Dodatkowo stwierdzono następujące nieprawidłowości i braki: - płyta CD jest nieprawidłowo opisana – brak nazwy zadania wskazanego w ogłoszeniu o konkursie oraz numeru KRS.
Uwagi do części A wniosku:
W pkt. 9 brak pełnej informacji o korzystaniu ze środków PFRON (dot. pięciu umów).
Uwagi do części B wniosku:
-wkład własny został wniesiony na zbyt niskim poziomie; Zgodnie z zapisem rozdz. VI ust. 4 pkt. 2 Ogłoszenia o konkursie „W przypadku organizacji nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego wkład 
własny winien wynosić co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania” – natomiast wkład własny Wnioskodawcy wynosi 17,62%. 
-Związek wnioskuje o maksymalną kwotę dofinansowania (200.000,00 zł dla zadania realizowanego przez 12 m-cy) podczas, gdy realizuje zadanie  przez jedynie 7 m-cy – zgodnie z rozdziałem VI ust. 2 pkt 4 
ogłoszenia o konkursie kwota dofinansowania nie może przekroczyć 116.666,67 zł - "maksymalna wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji."

08 organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników
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POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD GŁÓWNY WARSZAWA WARSZAWA

Tytuł projektu "GŁUSI CUDZOZIEMCY A SŁYSZĄCY POLACY"

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem oceny negatywnej jest niespełnienie kryteriów uprawniających do złożenia wniosku. Wnioskodawca przedłożył sześć wniosków, podczas gdy zgodnie z zapisem rozdz. III  ust. 1 Ogłoszenia o 
konkursie uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie pięć wniosków. 
Ponadto Wnioskodawca nie załączył do części A wniosku załączników określonych: w pkt 10 wniosku ppkt 1  (wypisu z rejestru sądowego) oraz w  pkt 10 wniosku ppkt 2 (statutu). Wobec powyższego zgodnie z 
zapisem rozdz. V ust. 8 "Zasad zlecania" od negatywnej oceny formalnej nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie.
Dodatkowo stwierdzono następujące nieprawidłowości i braki:
- płyta CD jest nieprawidłowo opisana – brak nazwy organizacji oraz numeru KRS.
Brak odrębnej wersji elektronicznej dla wniosku - na jednej płycie nagrano dwa różne wnioski.
Uwagi do części A wniosku:
w pkt. 9 brak pełnej informacji o korzystaniu ze środków PFRON (dot. pięciu umów).
Uwagi do części B wniosku:
-załącznik określony w cz. B wniosku pkt. 11 ppkt 3 nie został podpisany – brak podpisu osób upoważnionych - są tylko parafki.
-Wkład własny został wniesiony przez Wnioskodawcę na zbyt niskim poziomie.
Zgodnie z zapisem rozdz. VI ust. 4 pkt. 2 Ogłoszenia o konkursie „W przypadku organizacji nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego wkład własny winien wynosić co najmniej 20% kosztów 
kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania” – natomiast w pkt 9 wniosku wkład własny Wnioskodawcy wynosi jedynie 19,93%.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH W WARSZAWIE WARSZAWA

Tytuł projektu A WIDZISZ, UMIEM! - ŚWIAT DZIECI I MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ TO NASZ ŚWIAT -KAMPANIA
INFORMACYJNA  O DZIECIACH NIEWIDOMYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO ROKU WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM 

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wg harmonogramu projekt ma być realizowany w terminie  od 3.05.2010 do 31.12.2010, w związku z powyższym Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż 533.333,32 zł, -  
zgodnie z  rozdz. VI ust. 2  pkt. 5 ogłoszenia o konkursie, gdzie zapisano: „W przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 1 rok kwota dofinansowania 
projektu: (..) realizującego cel „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” – nie może być wyższa niż 200.000,00 zł, z tym że jeżeli 
projekt dotyczy zadania pn. „prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji”, maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może być wyższa 
niż 800.000,00 zł; z zastrzeżeniem, iż kwoty wskazane w pkt 1-5 odnoszą się do 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu; w przypadku gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna 
wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji.”
Wnioskodawca natomiast ubiega się o dofinansowanie w kwocie aż 685.850,00 zł.
Ponadto na stronie 20 wniosku Wnioskodawca podaje, iż ma wymagalne zobowiązania wobec PFRON.
Na str. 19 wniosku Wnioskodawca wymienia załącznik "Uzasadnienie potrzeby dofinansowania wydawnictwa",  ale  nie załącza go ani w wersji papierowej, ani elektronicznej (załącznik ten nie jest wymagany w 
przypadku zadania nr 11).
W pkt. 9  części A wniosku nie wpisano wszystkich umów, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w poprzednich latach (także  kwoty złożonego rozliczenia I transzy zadań zlecanych).

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Strona 10 z 159



POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH W WARSZAWIE WARSZAWA

Tytuł projektu ZOBACZ JESTEM OBOK CIEBIE! - KAMPANIA INFORMACYJNA W RAMACH EUROPEJSKIEGO ROKU WALKI Z UBÓSTWEM I
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA RZECZ ŚRODOWISKA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wg  harmonogramu projekt ma być realizowany w terminie  od 3.05.2010 do 31. 12 2010, w związku z powyższym Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż 533.333,32 zł, - 
zgodnie z rozdz. VI ust. 2  pkt. 5 ogłoszenia o konkursie, gdzie zapisano: „W przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż 1 rok kwota dofinansowania 
projektu: 
(..) realizującego cel „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” – nie może być wyższa niż 200.000,00 zł, z tym że jeżeli projekt 
dotyczy zadania pn. „prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji”, maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może być wyższa niż 
800.000,00 zł; z zastrzeżeniem, iż kwoty wskazane w pkt 1-5 odnoszą się do 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu; w przypadku gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna 
wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji.”
Wnioskodawca natomiast ubiega się o dofinansowanie w wysokości 763.500,00 zł.
W pkt. 9 części A wniosku nie wpisano wszystkich umów, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w poprzednich latach (także  kwoty złożonego rozliczenia I transzy zadań zlecanych).

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH W WARSZAWIE WARSZAWA

Tytuł projektu PIES PRZEWODNIK  DLA NIEWIDOMEGO

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyną negatywnej oceny formalnej jest brak wersji elektronicznej załącznika pn. "Kwota wnioskowana  ze środków PFRON w rozbiciu na poszczególne województwa", który przez Państwa został złożony w wersji 
papierowej w formie oświadczenia. W wersji elektronicznej załączono inny dokument.
W pkt. 9 części A wniosku nie wpisano wszystkich umów, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w poprzednich latach.

07 zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową

Strona 11 z 159



POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH GIŻYCKO

Tytuł projektu NIEPRZETARTY REJS/VII PUCHAR POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 4 EDYCJE

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej jest:
W części A:
1)Brak możliwości weryfikacji czy wniosek został podpisany przez osoby do tego uprawnione, ponieważ nie została 
  przedstawiona uchwała, o której mowa w rozdziale 6 § 47 Statutu PZŻN w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu 
  Stowarzyszenia do składania oświadczeń  woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych przez członków Zarządu, 
2)Przedłożony Statut nie jest opatrzony pieczęcią Sądu - zgodnie z rozdziałem III ust 9b Ogłoszenia V konkursu z dnia 
  16.12.2009 r. należy przedłożyć "aktualny Statut opatrzony pieczęcią Sądu - kserokopię poświadczoną za zgodność z 
  oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy", 
3)W pkt.9 "Informacja o korzystaniu ze środków PFRON" – w rubryce "Kwota uznana za rozliczoną przez podmiot 
  udzielający pomocy" zostały wpisane umowy nierozliczone o nr 27/PARTNERIII/08 z dnia 07.05.2008 r. oraz nr 
  32/PARTNERIII/08 z dnia 16.12.2008 r., 
4)Oświadczenie złożone przez Wnioskodawcę o tożsamości wersji elektronicznej z papierową nie dotyczy konkursu numer 5.

W części B:
1)We wniosku nieprawidłowo zostały nadane tytuły zadań - zgodnie z zapisem rozdziału III  ust 4c ogłoszenia V konkursu 
  z dnia 16.12.2009 r .-"w części B wniosku w Tabeli  "Opis zadania" w rubryce "Tytuł zadania, ustalony/nadany przez
  Wnioskodawcę" należy wpisać tytuł projektu (w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku zadań – należy wskazać ten sam 
  tytuł projektu w poszczególnych częściach B wniosku),
2)W projekcie został przekroczony limit w odniesieniu do dofinansowania - zgodnie z postanowieniami  "Zasad (...)" - 
  kwota dofinansowania projektu realizującego cel "rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych" nie 
  może być wyższa niż 200.000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż kwoty odnoszą się do 12-to miesięcznego okresu realizacji 
  projektu; w przypadku gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna wysokość dofinansowania
  obniżona jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH GIŻYCKO

Tytuł projektu 1.	KURS MOTOROWODNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2.	KURS ŻEGLARSKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
3.	WARSZTATY ŻEGLARSKIE PN. ŻAGLE BEZ BARIER 

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem negatywnej oceny jest:
 W części A:
1)Brak możliwości weryfikacji czy wniosek został podpisany przez osoby do tego uprawnione, ponieważ nie została 
  przedstawiona uchwała, o której mowa w rozdziale 6 § 47 Statutu PZŻN w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu 
  Stowarzyszenia do składania oświadczeń  woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych przez członków Zarządu, 
2)Przedłożony Statut nie jest opatrzony pieczęcią Sądu - zgodnie z rozdziałem III ust. 9b Ogłoszenia V konkursu z dnia
  16.12.2009 r. należy przedłożyć "aktualny Statut opatrzony pieczęcią Sądu - kserokopię poświadczoną za zgodność 
  z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy", 
3)w pkt. 9 "Informacja o korzystaniu ze środków PFRON" – w rubryce, "Kwota uznana za rozliczoną przez podmiot 
  udzielający pomocy" zostały wpisane umowy nierozliczone o nr 27/PARTNERIII/08 z dnia 07.05.2008 r. oraz nr 
  32/PARTNERIII/08 z dnia 16.12.2008 r., 
4)Oświadczenie złożone przez Wnioskodawcę o tożsamości wersji elektronicznej z papierową nie dotyczy konkursu nr 5.

 W części B:
1)We wniosku nieprawidłowo zostały nadane tytuły zadań - zgodnie z zapisem rozdziału III ust 4c ogłoszenia 
  V konkursu z dnia 16.12.2009 r .- w części B wniosku w Tabeli "Opis zadania" w rubryce "Tytuł zadania, ustalony/
  nadany przez Wnioskodawcę" należy wpisać tytuł projektu (w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku zadań – należy 
  wskazać tan sam tytuł projektu w poszczególnych częściach B wniosku).

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
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POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WARSZAWA

Tytuł projektu KONWENCJA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej wniosku jest:
w części A wniosku: 
- statut nie został opatrzony pieczęcią Sądu ( rozdział III ust. 9b ogłoszenia V konkursu z dnia 16.12.2009 r.); 
- KRS nie został poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną, tj. radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracownika PFRON ( rozdział III ust. 9a ogłoszenia V konkursu z dnia 
16.12.2009 r.).
w części B wniosku:
nie zostały przedłożone w wersji elektronicznej załączniki wymagane w punkcie 11 wniosku: 
- uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania (...), 
- uzasadnienie potrzeby dofinansowania wydawnictwa (...),
- informacja o liczbie wszystkich dotychczasowych wydań (...),
- ocena merytorycznej przydatności publikacji (...),
rozdział IV ust. 9 „Zasad zlecania przez PFRON (…)”

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

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WARSZAWA

Tytuł projektu WYDAWANIE BIULETYNU PFON “EURONIEPEŁNOSPRAWNI"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej wniosku jest:
w części A wniosku: 
- Statut nie został opatrzony pieczęcią Sądu; ponadto brakuje klauzuli „za zgodność z oryginałem” (rozdział III ust. 9b ogłoszenia V konkursu z dnia 16.12.2009 r.) 
- KRS nie został poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną, tj. radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracownika PFRON (rozdział III ust. 9a ogłoszenia V konkursu z dnia 
16.12.2009 r.);
w części B wniosku:
nie zostały przedłożone w wersji elektronicznej załączniki wymagane w punkcie 11 wniosku: 
- uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania (...), 
- uzasadnienie potrzeby dofinansowania wydawnictwa (...),
 co jest niezgodne z zapisem rozdziału IV ust. 9 „Zasad zlecania przez PFRON (...)”.

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

Tytuł projektu Druga kampania informacyjna na rzecz sprawiedliwego udziału środowisk osób niepełnosprawnych w
absorpcji funduszy strukturalnych

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej wniosku jest:
w części A wniosku: 
- Statut nie został opatrzony pieczęcią Sądu; ponadto brakuje klauzuli „za zgodność z oryginałem” (rozdział III ust. 9b ogłoszenia V konkursu z dnia 16.12.2009 r.) 
- KRS nie został poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną, tj. radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracownika PFRON (rozdział III ust. 9a ogłoszenia V konkursu z dnia 
16.12.2009 r.);
w części B wniosku:
nie został przedłożony w wersji elektronicznej załącznik wymagany w punkcie 11 wniosku, tj.- „uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów(...)”, co jest niezgodne z zapisem rozdziału IV ust. 9 
„Zasad zlecania przez PFRON (...)”.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WARSZAWA

Tytuł projektu DYSKRYMINACJA- CZY TO TWÓJ PROBLEM?/ DYSKRYMINACJA- POMÓŻ SOBIE I INNYM

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej wniosku jest:
w części A wniosku: 
- Statut nie został opatrzony pieczęcią Sądu; ponadto brakuje klauzuli „za zgodność z oryginałem” (rozdział III ust. 9b ogłoszenia V konkursu z dnia 16.12.2009 r.) 
- KRS nie został poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną, tj. radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracownika PFRON (rozdział III ust. 9a ogłoszenia V konkursu z dnia 
16.12.2009 r.);
w części B wniosku:
nie został przedłożony w wersji elektronicznej załącznik wymagany w punkcie 11 wniosku 
- „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów (...)”,
co jest niezgodne z zapisem rozdziału IV ust. 9 „Zasad zlecania przez PFRON (...)”
Nieprawidłowo zostały wpisane tytuły zadań, gdyż dla każdego z nich podano inny tytuł - zgodnie  z zapisem rozdziału III ust. 4c Ogłoszenia V konkursu z dnia 16.12.2009 r . powinien być jeden tytuł - „w części  B 
wniosku w Tabeli 1 „Opis zadania”’ w rubryce  „tytuł zadania, ustalony (nadany) przez Wnioskodawcę „ – należy  wpisać tytuł projektu (w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku zadań – należy wskazać ten sam tytuł w 
poszczególnych częściach  B wniosku).

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji
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POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM WARSZAWA

Tytuł projektu NIC O NAS BEZ NAS. ROZWÓJ RUCHU SELF-ADWOKATÓW W POLSCE.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest przekroczenie w budżecie zadania "Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które..." "procentowego udziału sumy kosztów danej kategorii, 
finansowanych ze środków PFRON, do łącznej wysokości kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania". W kategorii "Koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania" winno być 
5%, jest aż 12,04%. Zgodnie z zapisem rozdz. VIII ogłoszenia z dnia 16.12.2009 r. konkursu nr 5, cyt. "Łączna wysokość kosztów finansowanych ze środków PFRON, nie może przekroczyć w przypadku: 5) kosztów 
związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m.in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) - 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania, z zastrzeżeniem że limit ten 
nie dotyczy zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym."
Ponadto weryfikacja formalna wykazała następujące błędy i nieścisłości:
1) w części A wniosku w punkcie 9 "Informacja o korzystaniu ze środków PFRON" brak jest danych dotyczących udzielonego dofinansowania w ramach programu „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób 
niepełnosprawnych”,
2) do części B wniosku zadania "Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które..." - nie przedłożono formy elektronicznej załącznika dotyczącego oceny merytorycznej przydatności dofinansowywanej publikacji 
sporządzonej przez podmiot posiadający wiedzę i doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy publikacja.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO WARSZAWA

Tytuł projektu "SYMFONIA SERC"

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej jest niespełnienie warunków formalnych piątego konkursu.Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w wysokości nie uprawnionej – wnioskuje o dofinansowanie w 
kwocie 470.129,18 zł, podczas gdy realizuje zadanie przez 7 m-cy – zgodnie z zapisem rozdziału VI ust. 2 pkt 5 Ogłoszenia o konkursie kwota dofinansowania nie może przekroczyć 466.666,67zł - "maksymalna 
wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji".
Dodatkowo stwierdzono następujące nieprawidłowości i braki:
Uwagi do części A wniosku:
-W pkt. 10 ppkt 6 Wnioskodawca informuje, że przedkłada umowę partnerską (ale jej nie załącza), a jednocześnie w cz. B wniosku w pkt. 7 nie podaje nazwy i adresu Partnera – pisząc „nie dotyczy”.
-Kserokopia KRS potwierdzona została przez osobę nie uprawnioną – zgodnie z  zapisem rozdz. III ust. 9 Ogłoszenia o konkursie do części A wniosku należy przedłożyć aktualny wypis z rejestru sądowego - oryginał 
lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracownika PFRON – Wnioskodawca natomiast przedłożył kserokopię poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez pracownika Stowarzyszenia.
-W pkt. 5 wniosku data wpisu do rejestru sądowego podana jest nieprawidłowo – winno być 24-01-2002 a jest 21-01-2002.
-W pkt. 9 brak pełnej informacji o korzystaniu ze środków PFRON – w zakresie umowy 9/PARTNER/B/06 na kwotę 32.500,00 zł.
Uwagi do części B wniosku:
-W pkt. 10 brak pełnej informacji w zakresie powiązania zadania z innymi zadaniami/projektami.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji
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POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO WARSZAWA

Tytuł projektu TELEFONICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA, WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z SM W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej jest niespełnienie warunków formalnych piątego konkursu.Po pierwsze Wnioskodawca złożył 3 wnioski dot. realizacji tego samego celu – celu nr 2, a zgodnie z 
zapisem rozdziału I ust. 6 dopuszcza się możliwość złożenia tylko dwóch wniosków, w których zostaną zgłoszone projekty dotyczące realizacji (w obu przypadkach) tego samego celu. Po drugie zadanie pn. 
„Telefoniczna Poradnia Psychologiczna” polega jak sama nazwa wskazuje na udzielaniu porad przez telefon, a więc nie jest możliwe tworzenie, w ramach takiego zadania, Indywidualnych Planów Działania dla każdej 
osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem projektu - warunek ten weryfikowany jest zgodnie z zapisem rozdz. I ust. 7 Ogłoszenia o konkursie na etapie oceny formalnej wniosku. Należy przypomnieć, iż rozdział 
I ust. 7 pkt 1 Ogłoszenia o konkursie narzuca konieczność tworzenia IPD dla każdej osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem projektu realizującego cel nr 2.
Stwierdzono również następujące nieprawidłowości i braki: 
Uwagi do części A wniosku:
-W pkt. 10 ppkt 6 Wnioskodawca informuje, że przedkłada umowę partnerską (ale jej nie załącza), a jednocześnie w cz. B wniosku w pkt. 7 nie podaje nazwy i adresu Partnera – pisząc „nie dotyczy”.
-Kserokopia KRS potwierdzona została przez osobę nie uprawnioną – zgodnie z  zapisem rozdz. III ust. 9 Ogłoszenia o konkursie do części A wniosku należy przedłożyć aktualny wypis z rejestru sądowego - oryginał 
lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracownika PFRON – Wnioskodawca natomiast przedłożył kserokopię poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez pracownika Stowarzyszenia.
-W pkt. 5 wniosku data wpisu do rejestru sądowego podana jest nieprawidłowo –winno być 24-01-2002 a jest 21-01-2002.
-W pkt. 9 brak pełnej informacji o korzystaniu ze środków PFRON – w zakresie umowy 9/PARTNER/B/06 na kwotę 32.500,00 zł.

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

Strona 17 z 159



POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO WARSZAWA

Tytuł projektu SAM NA SAM/TWOJA POMOCNA DŁOŃ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej projektu jest niespełnienie warunków formalnych piątego konkursu.Wnioskodawca w ramach celu nr 2 pn. „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych 
(beneficjentów projektu)” przedłożył projekt obejmujący zadanie nr 5 oraz nr 12. Zgodnie z zapisem rozdz. I ust. 5 Ogłoszenia o konkursie nie jest dopuszczalny inny sposób łączenia zadań w danym projekcie niż 
wskazany w ust. 4, tj. zadania 2, 4, 5, 1. Wobec powyższego zadanie nr 12 nie mieści się wśród ww. katalogu zadań spełniających warunki formalne konkursu w tym celu. 
Biorąc pod uwagę, iż zadanie 5 i 12 stanowi projekt uzyskał on negatywną ocenę formalną. Zadanie nr 12 winno realizować cel nr 3 (we wniosku wykazano cel nr 2), a więc maksymalna kwota zadania realizowanego 
przez 8 m-cy winna wynosić 133.333,33 zł a wynosi 134.760,00 zł.
Ponadto stwierdzono następujące nieprawidłowości i braki:
Części A wniosku (zadanie 5 i 12):
-Kserokopia KRS potwierdzona została przez osobę nie uprawnioną – zgodnie z  zapisem rozdz. III ust. 9 Ogłoszenia o konkursie do
części A wniosku należy przedłożyć aktualny wypis z rejestru sądowego - oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracownika 
PFRON – Wnioskodawca natomiast przedłożył kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika Stowarzyszenia. 
-W pkt. 5 wniosku data wpisu do rejestru sądowego podana jest nieprawidłowo – winno być 24-01-2002 a jest 21-01-2002. 
-W pkt. 9 brak pełnej informacji o korzystaniu ze środków PFRON – w zakresie umowy 9/PARTNER/B/06 na kwotę 32.500,00 zł.
Części B wniosku (zadanie nr 12):
Brak jest załączników do wniosku w wersji papierowej i elektronicznej określonych w cz. B: pkt 3 (mimo informacji, iż dokument jest załączony) oraz w pkt 5a i 5b (mimo konieczności przedłożenia). Wobec 
powyższego - zgodnie z zapisem rozdz. V ust. 8 "Zasad zlecania" od negatywnej oceny formalnej nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

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

Tytuł projektu "PISANIE PROJEKTÓW" - SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI ODDZIAŁÓW PTSR I KÓŁ PTSR, AKTYWNYCH CZŁONKÓW
RAD ODDZIAŁÓW  I RAD KÓŁ, PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW PTSR, CZŁONKÓW ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH PTSR,
PRACOWNIKÓW BIURA RADY GŁÓWNEJ PTSR I CENTRUM INFORMACYJNEGO SM, WOLONTARIUSZY STALE
WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PTSR ORAZ PRZEDSTAWICIELI I PRACOWNIKÓW INNYCH ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHORYCH NA SM.

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej jest ubieganie się przez Wnioskodawcę o dofinansowanie w kwocie wyższej niż jest do tego uprawniony. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w kwocie 
199.972,50 zł dla zadania realizowanego przez 8 m-cy, podczas gdy zgodnie z rozdziałem VI ust. 2 pkt 4 ogłoszenia o konkursie  może ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 133.333,00 zł.

Dodatkowo stwierdzono następujące nieprawidłowości i braki: 
Uwagi do części A wniosku:
-Kserokopia KRS potwierdzona została przez osobę nie uprawnioną – zgodnie z  zapisem rozdz. III ust. 9 Ogłoszenia o konkursie  do części A wniosku należy przedłożyć aktualny wypis z rejestru sądowego - oryginał 
lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracownika PFRON – Wnioskodawca natomiast przedłożył kserokopię poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez pracownika Stowarzyszenia.
-W pkt. 5 wniosku data wpisu do rejestru sądowego podana jest nieprawidłowo –winno być 24-01-2002 a jest 21-01-2002;
-W pkt. 9 brak pełnej informacji o korzystaniu ze środków PFRON – w zakresie umowy 9/PARTNER/B/06 na kwotę 32.500,00 zł.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 
"CROSS"

WARSZAWA

Tytuł projektu ZMIENIAJMY SIEBIE

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest przekroczenie kwoty dofinansowania przyjętej dla pozostałych okresów realizacji projektu (tj. dla okresów 01.04.2011-31.03.2012 oraz 01.04.2012-
31.03.2013), która wynosi 822.700,00 zł dla każdego z nich. Zgodnie z ogłoszeniem (rodz. VI ust. 2, 3) „w sytuacji, gdy Wnioskodawca występuje o zawarcie umowy wieloletniej, maksymalna kwota dofinansowania, 
dla okresu realizacji projektu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku: 1) dla projektu realizującego cel „wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy” – nie może być 
wyższa niż 1.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż kwoty wskazane w pkt 1-2 odnoszą się do 15-to miesięcznego okresu realizacji projektu; w przypadku gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 15 miesięcy, 
maksymalna wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji.
Do pozostałych okresów realizacji projektu wieloletniego stosuje się zasady wskazane w ust. 2 pkt 1-2”.

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

06 organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań 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
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TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI W LASKACH LASKI

Tytuł projektu "Naprawdę Można" - program wspierania osób ociemniałych i niewidomych mających szczególne trudności
w życiu codziennym

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej jest brak pieczęci Sądu na przedłożonym do wniosku statucie, a także fakt, iż nie wszystkie strony zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby 
upoważnione - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie nr 5 z dnia 16.12.2009r. rozdz. III „Termin i zasady składania wniosków) o zlecenie realizacji zadań” pkt 9 - do części A wniosku należy przedłożyć m.in.: aktualny 
statut opatrzony pieczęcią Sądu – kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy. Ponadto załączony nośnik elektroniczny, tj.: 
płyta CD, na której zamieszczony jest wniosek została nieprawidłowo opisana – brakuje na niej nazwy zadania zgodnej z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie (lub skrótu tej nazwy) oraz nr KRS - 
zgodnie z rozdz. III „Termin i zasady składania wniosków) o zlecenie realizacji zadań” - na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD) na którym zamieszczony jest wniosek, należy napisać nazwę 
Wnioskodawcy, numer KRS oraz nazwę zadania zgodną z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie (lub skrót tej nazwy).

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI W LASKACH LASKI

Tytuł projektu "Piękna jesień" - program zwiększenia samodzielności  niewidomych seniorów, zapobiegający ich
wykluczeniu społecznemu.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej jest brak pieczęci Sądu na załączonym do wniosku statucie.
Ponadto aktualny wypis z rejestru sądowego został poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby nieupoważnione -  zgodnie z ogłoszeniem o konkursie nr 5 z dnia 16.12.2009r. rozdz. III pt. „Termin i zasady 
składania wniosków) o zlecenie realizacji zadań” pkt 9 - do części A wniosku należy przedłożyć m.in.: 
a) aktualny wypis z rejestru sądowego (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, 
notariusza, sekretarza sądu lub pracownika PFRON;
b) aktualny statut opatrzony pieczęcią Sądu – kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.
Jednocześnie informujemy, iż załączony do wniosku "Schemat Indywidualnych Planów Działań" – nie został podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań 
finansowych.

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

Tytuł projektu PUBLIKACJE TOWARZYSTWA POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest wkład własny na poziomie jedynie 9,38%, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie (rozdział VI ust. 4) w przypadku organizacji pożytku publicznego wysokość 
wkładu własnego wynosić powinna co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych zadania.
Ponadto w trakcie weryfikacji formalnej wniosku stwierdzono: 
- w części A wniosku w punkcie 9 "Informacja o korzystaniu ze środków PFRON" brak jest danych dotyczących udzielonego dofinansowania w ramach 3. konkursu zadań zlecanych;
- na statucie brakuje klauzuli „za zgodność z oryginałem”;
- na statucie brakuje pieczątki imiennej jednej z osób upoważnionych, która poświadczyła go za zgodność z oryginałem.

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

TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM WARSZAWA WARSZAWA

Tytuł projektu "ZOBACZ NAS, USŁYSZ NAS. JESTEŚMY!" - KAMPANIA INFORMACYJNA NA RZECZ UZNANIA PRAW OSÓB
GŁUCHONIEWIDOMYCH DO PEŁNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Główną przyczyną negatywnej oceny formalnej wniosku jest brak oświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych) wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach - w wersji papierowej (27. 
strona wniosku).
Ponadto w trakcie weryfikacji formalnej wniosku stwierdzono: 
- w części A wniosku w punkcie 9 "Informacja o korzystaniu ze środków PFRON" brak jest danych dotyczących udzielonego dofinansowania w ramach 3. konkursu zadań zlecanych;
- na statucie brakuje klauzuli „za zgodność z oryginałem”;
- na statucie brakuje pieczątki imiennej jednej z osób upoważnionych, która poświadczyła go za zgodność z oryginałem.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji
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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO WARSZAWA

Tytuł projektu Sprawności niepełnosprawnych – kampania informacyjna

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej wniosku jest:
w części B wniosku:
zgodnie z ogłoszeniem o konkursie nr 5 z dnia 16.12.2009r.- rozdz. VI „Zasady przyznawania dofinansowania” w przypadku organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż rok, 
kwota dofinansowania projektu „prowadzenie kampanii...” na realizację celu „upowszechnianie pozytywnych...” nie może być wyższa niż 800.000,00 zł z zastrzeżeniem, iż kwota ta odnosi się do 12- miesięcznego 
okresu realizacji; w przypadku gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji (zatem skoro 
Wnioskodawca planuje realizację zadania w terminie od 01.05.2010r. Do 30.09.2010r. – maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON może wynosić 333.333,33 zł).

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO WARSZAWA

Tytuł projektu I Ogólnopolska Zbiórka Nieprzetartego Szlaku – Kraków 2010

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głównym powodem negatywnej oceny formalnej wniosku jest:
W części B wniosku: 
zgodnie z ogłoszeniem o konkursie nr 5 z dnia 16.12.2009r.- rozdz. VI „Zasady przyznawania dofinansowania” w przypadku organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż rok, 
kwota dofinansowania projektu na realizację celu „rozwijanie form...” nie może być wyższa niż 200.000,00 zł z zastrzeżeniem, iż kwota ta odnosi się do 12- miesięcznego okresu realizacji; w przypadku gdy okres 
realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji (zatem skoro Wnioskodawca planuje realizację zadania w terminie 
od 01.05.2010r. do 30.09.2010r. – maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON może wynosić 83.333,33 zł).

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

Oddział dolnośląski

"AXIS" STOWARZYSZENIE POMOCY DLA CHORYCH PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO WROCŁAW

Tytuł projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PO URAZACH RDZENIA KRĘGOWEGO POPRZEZ 
NEUROREHABILITACJĘ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. W części A wniosku, załącznik pn.: Opis Indywidualnych Planów Działań nie zawiera wszystkich wymaganych punktów (rozdz. III ust. 13 ogłoszenia o konkursie).
2. Brak załączników w wersji elektronicznej: 
- Opis Indywidualnych Planów Działań,
- Schemat Indywidualnych Planów Działań.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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"AXIS" STOWARZYSZENIE POMOCY DLA CHORYCH PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO WROCŁAW

Tytuł projektu W PRACY CZY W DOMU - PRZEDE WSZYSTKIM AKTYWNOŚĆ! - PROFILAKTYKA, LECZENIE I SAMODZIELNOŚĆ OSÓB 
PO URAZACH RDZENIA KRĘGOWEGO W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH SPOŁECZNYCH.

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. W części A wniosku, załącznik pn.: Opis Indywidualnych Planów Działań nie wskazuje wszystkich wymaganych punktów (rozdz. III ust. 13 ogłoszenia o konkursie).
2. W części B wniosku, w tabeli 9 „Budżet zadania” Wnioskodawca w trzecim okresie realizacji zadania podał wysokość wkładu własnego, lecz nie określił czy jest to wkład finansowe czy wkład niefinanowy.
3. W części B wniosku, w tabeli 3 „Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych (...)” występuje niezgodność odnośnie liczby osób wskazanych w treści, a liczbą osób wskazanych w układzie tabelarycznym.
4. Brak załączników w wersji elektronicznej: 
- Opis Indywidualnych Planów Działań,
- Schemat Indywidualnych Planów Działań.

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

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z MPDZ "OSTOJA" WROCŁAW

Tytuł projektu CENTRUM TERAPEUTYCZNO - REHABILITACYJNE OSTOJA

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Zgłoszone we wniosku zadania nr 1 i nr 4 nie uwzględniają warunków rozdz. III ust. 4 ogłoszenia o konkursie, tj.:
- żaden wskaźnik rezultatu nie odnosi się do projektu (rozdz. III ust. 4 lit. a), 
- opis spodziewanego przez Wnioskodawcę oddziaływania nie odnosi się do projektu (rozdz. III ust. 4 lit. a),
- nie został wskazany ten sam tytuł projektu w poszczególnych częściach B wniosku (rozdz. III ust. 4 lit. c).

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKTYWNI" WROCŁAW

Tytuł projektu VIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO NA WÓZKACH "WROCŁAW CUP 2010"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak nazwy zadania zgodnej z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie (lub skrótu tej nazwy) na nośniku elektronicznym.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" BOGUSZÓW-GORCE

Tytuł projektu "I TY MOŻESZ ŻYĆ LEPIEJ" 

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. W części B wniosku w tabeli 9 pn.: Budżet zadania Wnioskodawca, który jest organizacją pożytku publicznego, w drugim i trzecim okresie realizacji zadania określił wysokość wkładu własnego niższą niż 10% 
kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania.
2. W części B wniosku, w tabeli 1, w wierszu „termin realizacji zadania (...)” Wnioskodawca dla zadania obejmującego trzy okresy podał nieprawidłową datę zakończenia realizacji zadania.
3. W części B wniosku, w tabeli 3 „Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych (...)” występuje niezgodność odnośnie liczby osób wskazanych w treści, a liczbą osób wskazanych w układzie tabelarycznym dla 
dwóch pierwszych okresów realizacji zadania.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" BOGUSZÓW-GORCE

Tytuł projektu "I TY MOŻESZ ŻYC LEPIEJ"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. W części B wniosku, w tabeli 1, w wierszu „termin realizacji zadania (...)” Wnioskodawca dla zadania obejmującego trzy okresy podał nieprawidłową datę zakończenia realizacji zadania.

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

FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" BOGUSZÓW-GORCE

Tytuł projektu INNY NIE ZNACZY GORSZY! WRĘCZ PRZECIWNIE.OPRACOWYWANIE I WYDAWANIE PUBLIKACJI I WYDAWNICTW.

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Brak załącznika w wersji papierowej i elektronicznej pn.: Informacja o liczbie wszystkich dotychczasowych wydań. (wymagany zgodnie z rozdz. III ust. 10 lit. e).
2. Załącznik pn.: „Ocena merytorycznej przydatności publikacji” został sporządzony niezgodnie z wymogami rozdz. III ust. 10 lit. e, gdyż dokument ten powinien być sporządzony przez podmiot posiadający wiedzę i 
doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy publikacja (tym samym nie jest możliwe sporządzenie takiej oceny przez prezesa danej organizacji, ze względu na brak bezstronności w ocenie merytorycznej przydatności 
publikacji).

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

Tytuł projektu AKADEMIA RUCHU

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Data rozpoczęcia realizacji projektu wskazana w cz. B wniosku w punkcie pn.: Termin realizacji zadania, niezgodna z harmonogramem realizacji projektu stanowiącym załącznik do wniosku.;
2. Numer NIP podany w tabeli 5 cz. A wniosku jest nieprawidłowy.;
3. Podany przez Wnioskodawcę w części B wniosku, w tabeli 1 zakres terytorialny zadania jest niezgodny 
z rozdz. IV ust. 8 ogłoszenia o konkursie.;
4. W opisie umieszczonym na nośniku elektronicznym brak nazwy zadania zgodnej z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie (lub skrótu tej nazwy).; 
5. Na nośniku elektronicznym znajduje się załącznik o nazwie "załącznik nr 6 do wniosku", zapisany w formacie innym niż wskazuje ogłoszenie o konkursie, co powoduje brak możliwości jego uruchomienia.;
Brak załącznika w wersji elektronicznej pn.: "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów".

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

FUNDACJA IMIENIA JANA PAWŁA II WAŁBRZYCH

Tytuł projektu ŻYJMY RAZEM

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Brak tożsamości wersji elektronicznej wniosku z papierową (suma kontrolna jest niezgodna na obu wersjach wniosku).
2. Na nośniku elektronicznym znajduje się załącznik o nazwie "załącznik nr 6 do wniosku", zapisany w formacie innym niż wskazuje ogłoszenie o konkursie, co powoduje brak możliwości jego uruchomienia.
3. W opisie umieszczonym na nośniku elektronicznym brak nazwy zadania zgodnej z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie (lub skrótu tej nazwy).
4. W części A wniosku, w tabeli nr 5 pn.: „Informacje o Wnioskodawcy” podano błędną datę wpisu do rejestru sądowego.
5. Data rozpoczęcia realizacji projektu wskazana w cz. B wniosku w punkcie pn.: Termin realizacji zadania, niezgodna z harmonogramem realizacji projektu stanowiącym załącznik do wniosku.
6. Kwota dofinansowania projektu, realizującego cel nr 5 nie została obniżona proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji tj.: do okresu 9 miesięcy (rozdz. VI ust. 2).

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

FUNDACJA IMIENIA JANA PAWŁA II WAŁBRZYCH

Tytuł projektu MIGAJĄCY ŚWIAT

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Data rozpoczęcia realizacji projektu wskazana w cz. B wniosku w punkcie pn.: Termin realizacji zadania, niezgodna z harmonogramem realizacji projektu stanowiącym załącznik do wniosku.
2. Numer NIP podany w tabeli 5 części A wniosku jest nieprawidłowy.
3. Kwota dofinansowania projektu, realizującego cel nr 4 nie została obniżona proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji tj.: do okresu 6 miesięcy (rozdz. VI ust. 4).
4. W części A wniosku, w tabeli nr 5 pn.: „Informacje o Wnioskodawcy” została wpisana niewłaściwa data wpisu do rejestru sądowego.
5. Na nośniku elektronicznym znajduje się załącznik o nazwie "załącznik nr 6 do wniosku", zapisany w formacie innym niż wskazuje ogłoszenie o konkursie, co powoduje brak możliwości jego uruchomienia.
6. Brak załącznika w wersji elektronicznej pn.: "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów".
7. Deklarowany wkład własny w formie finansowej nie spełnia wymogu określonego w rozdz. VI ust. 5 pkt. 1 (Wnioskodawca deklaruje wkład własny w formie finansowej w wysokości mniejszej niż 5% kosztów 
kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania).

08 organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników
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FUNDACJA ROZWOJU POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO ZŁOTORYJA

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

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Brak wersji elektronicznej wniosku i wymaganych załączników (Wnioskodawca nie złożył żadnego nośnika elektronicznego). 

06 organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań 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

FUNDACJA ZIELONE WZGÓRZE WAŁBRZYCH

Tytuł projektu ZAD. NR 1 - ABC INFORMATYKI Z ZAMKNIĘTYMI OCZAMI
ZAD. NR 2 - CHWYTAJ SZANSĘ - PORADNICTWO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Wniosek w wersji papierowej oraz wszystkie wymagane załączniki nie zostały opieczętowane pieczęcią imienną przez jedną z dwóch osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.
2. Zgłoszone we wniosku zadania nr 2 i nr 4 nie uwzględniają warunków rozdz. III ust. 4 ogłoszenia o konkursie, tj.: nie został wskazany ten sam tytuł projektu w poszczególnych częściach B wniosku (rozdz. III ust. 
4 lit. c).
3. Kwota dofinansowania zadania nr 2, realizującego cel nr 2 nie została obniżona proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji tj.: do okresu 9 miesięcy (rozdz. VI ust. 2).
4. W budżecie zadania nr 4 w kategorii 8 procentowe wartości kosztów nie są zgodne z limitami wyznaczonymi w ogłoszeniu o konkursie: winno być 5%, natomiast Wnioskodawca wskazał 7,87% (rozdz. VII I ust 5 
ogłoszenia o konkursie - zadanie nr 4 nie jest zadaniem o charakterze informacyjnym lub promocyjnym).

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych

KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JELENIA GÓRA

Tytuł projektu WYDAWANIE BIULETYNU INFORMACYJNEGO NIEPEŁNOSPRAWNI TU I TERAZ.

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zgłoszony w ramach piątego konkursu projekt (zadanie nr 12) winien realizować cel nr 3 zgodnie      z rozdz. I ust. 4. ogłoszenia o konkursie (Wnioskodawca zgłosił realizację celu nr 5).

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

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

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Wniosek w wersji elektronicznej został zapisany w formacie innym niż określa ogłoszenie o konkursie, co powoduje brak możliwości jego uruchomienia.
2. W części B wniosku, w tabeli 1, w wierszu „termin realizacji zadania (...)” Wnioskodawca podał nieprawidłową datę zakończenia realizacji zadania tj. 31.03.2011, gdyż ubiegając się o zawarcie umowy dwuletniej, 
powinien był wskazać datę 31.03.2012 (zgodnie z rozdz. V ust. 8)

06 organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań 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

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY NIESŁYSZĄCYCH "PIAST-WROCŁAW" WROCŁAW

Tytuł projektu PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH ZAJĘĆ NA PŁYWALNI KRYTEJ ORAZ Z PIŁKI 
NOŻNEJ I TENISA STOŁOWEGO DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH ORAZ MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM I 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Zgłoszony w ramach piątego konkursu projekt, dotyczący zadań nr 5 i 9, nie uwzględnia postanowień rozdz. I ust. 3 oraz ust. 4 ogłoszenia o konkursie, (zgłoszono bowiem dwa różne cele nr 2 i 3).
2. Wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki nie zostały opieczętowane pieczęcią imienną przez jedną z dwóch osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań 
finansowych.
3. Brak aktualnego statutu - załącznika wymaganego do części A wniosku.
4. Brak załącznika pn.: Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w wersji papierowej i elektronicznej dla całego projektu.
5. Brak załączników w wersji papierowej i elektronicznej dla zadania nr 5, tj.: 
- Opis Indywidualnych Planów Działań,
- Schemat Indywidualnych Planów Działań,
6. W opisie umieszczonym na nośniku elektronicznym brak nazwy Wnioskodawcy, numer KRS oraz nazwy zadania zgodnej z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie (lub skrótu tej nazwy).
7. Zgłoszone we wniosku zadania nr 5 i nr 9 nie uwzględniają warunków rozdz. III ust. 4 ogłoszenia o konkursie, tj.:
- żaden wskaźnik rezultatu nie odnosi się do projektu (rozdz. III ust. 4 lit. a), 
- opis spodziewanego przez Wnioskodawcę oddziaływania nie odnosi się do projektu (rozdz. III ust. 4 lit. a),
- nie został wskazany ten sam tytuł projektu w poszczególnych częściach B wniosku (rozdz. III ust. 4 lit. c),
- w części B wniosku, w tabeli 1 pn.: „Opis zadania” w rubryce „Cel zadania” Wnioskodawca nie wpisał celu projektu (rozdz. III ust. 4 lit. d),
- nie wskazano przewidywanej wspólnej liczby beneficjentów ostatecznych projektu (rozdz. III ust. 4 lit. e).
8. Podany przez Wnioskodawcę w części B wniosku (zadanie nr 5), w tabeli 1 zakres terytorialny zadania jest niezgodny z rozdz. IV ust. 8 ogłoszenia o konkursie.
9. Kwota dofinansowania dla zadania nr 9, realizującego cel nr 3 nie została obniżona proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji tj.: do okresu 1 miesiąc (rozdz. VI ust. 2).

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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MILICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MILICZ

Tytuł projektu Z PRZYRODĄ NA TY - ODKRYWANIE UROKÓW DOLINY BARYCZY PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Zgłoszony w ramach piątego konkursu projekt (zadanie nr 10) winien realizować cel nr 5 zgodnie z rozdz. I ust. 4. ogłoszenia o konkursie (Wnioskodawca zgłosił realizację celu nr 3).
2. Brak załącznika pn.: Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w wersji elektronicznej.

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

OBRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA "ST.O.P." WAŁBRZYCH

Tytuł projektu POZNAJ SIEBIE SAMEGO

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W opisie umieszczonym na nośniku elektronicznym brak nazwy zadania zgodnej z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie (lub skrótu tej nazwy).

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI WROCŁAW

Tytuł projektu OGÓLNOPOLSKI PLENER FOTOGRAFICZNY OSÓB NIESŁYSZĄCYCH "MIGAWKA"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Wnioskodawca nie złożył wymaganych podpisów na załączniku nr 5 do wniosku pn.: „Budżet zadania – kalkulacja wydatków kwalifikowalnych zadania”.
2. Brak załącznika w wersji papierowej i elektronicznej pn.: Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów.

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

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GŁOGOWIE GŁOGÓW

Tytuł projektu PROWADZENIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W MIESZKANIACH CHRONIONYCH PSOUU KOŁA W GŁOGOWIE

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt obejmujący zadanie nr 1 „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” o zasięgu lokalnym nie spełnia warunku określonego w rozdz. IV ust. 9 pkt. 4 ogłoszenia o konkursie.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ STRONIE ŚLĄSKIE

Tytuł projektu PROMOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Brak załączników w wersji papierowej i elektronicznej:
- Schemat Indywidualnych Planów Działań, 
- Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów.
2. W części A wniosku, załącznik pn.: Opis Indywidualnych Planów Działań nie zawiera wszystkich wymaganych punktów (rozdz. III ust. 13 ogłoszenia o konkursie).
3. Przedłożona kserokopia aktualnego wypisu z rejestru sądowego została poświadczona za zgodność z oryginałem niezgodnie z wymogiem wskazanym w rozdz. III ust. 9 lit. a.
4. Brak numeru KRS oraz nazwy zadania zgodnej z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie (lub skrótu tej nazwy) na nośniku elektronicznym.
5. W części B wniosku w tabeli 9 pn.: Budżet zadania Wnioskodawca, który nie jest organizacją pożytku publicznego określił wysokość wkładu własnego niższą niż 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w 
ramach realizacji zadania tj.: 5,38% (rozdz. VI ust. 4).
6. Wnioskodawca, który działa na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok, nie spełnia warunku określonego w rozdz. VI ust. 1 ogłoszenia o konkursie, tzn. ubiega się o przyznanie dofinansowania w wysokości 
wyższej niż 25.000,00 zł.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ RÓWNEGO DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA "TWOJE NOWE MOŻLIWOŚCI" WROCŁAW

Tytuł projektu DŻAMP 2010

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Przedłożona kserokopia aktualnego wypisu z rejestru sądowego została poświadczona za zgodność z oryginałem niezgodnie z wymogiem wskazanym w rozdz. III ust. 9 lit. a.
2. W części B wniosku, w tabeli 3 „Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych (...)” występuje niezgodność odnośnie liczby osób wskazanych w treści, a liczbą osób wskazanych w układzie tabelarycznym.

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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ RÓWNEGO DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA "TWOJE NOWE MOŻLIWOŚCI" WROCŁAW

Tytuł projektu WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Przedłożona kserokopia aktualnego wypisu z rejestru sądowego została poświadczona za zgodność z oryginałem niezgodnie z wymogiem wskazanym w rozdz. III ust. 9 lit. a.
2. Data rozpoczęcia realizacji projektu wskazana w cz. B wniosku w punkcie pn.: Termin realizacji zadania, niezgodna z harmonogramem realizacji projektu stanowiącym załącznik do wniosku.
3. Kwota dofinansowania projektu, realizującego cel nr 4 nie została obniżona proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji tj.: do okresu 1 miesiąca (zgodnie z informacją podaną przez Wnioskodawcę we 
wniosku) lub 3 miesięcy (zgodnie z informacją podaną przez Wnioskodawcę w harmonogramie) - rozdz. VI ust. 2.
4. W budżecie zadania w kategorii 8 procentowe wartości kosztów nie są zgodne z limitami wyznaczonymi w ogłoszeniu o konkursie: winno być 5%, natomiast Wnioskodawca wskazał 6,24% (rozdz. VII pkt 5 
ogłoszenia o konkursie).

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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STOWARZYSZENIE ODONIS GŁOGÓW

Tytuł projektu OŚRODEK DORADZTWA I KONSULTACJI STOWARZYSZENIA ODONIS SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KONTYNUACJA

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Brak załącznika w wersji elektronicznej pn.: Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów.
Projekt obejmujący zadanie nr 1 „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” o zasięgu lokalnym nie spełnia warunku określonego w rozdz. IV ust. 9 pkt. 1 lit. a lub b. Z treści 
zamieszczonej w części B wniosku, w tabeli 6 pn.: „Informacja o możliwościach wykonania zadania” w wierszu zawierającym informację o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych (...) nie wynika, 
że Wnioskodawca jest właścicielem obiektu lub najemcą lub biorącym do użyczenia obiekt, w którym działa placówka.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM ONKOLOGICZNIE "RÓŻOWE OKULARY" WROCŁAW

Tytuł projektu MOJ WIEDZA = MOJE ZDROWIENIE.

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak załącznika w wersji papierowej i elektronicznej pn.: Informacja o liczbie wszystkich dotychczasowych wydań. (wymagany zgodnie z rozdz. III ust. 10 lit. e).

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

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU "ORATOR" WROCŁAW

Tytuł projektu ŻEBY MÓWIŁY!

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Data rozpoczęcia realizacji projektu wskazana w cz. B wniosku w punkcie pn.: Termin realizacji zadania, niezgodna z harmonogramem realizacji projektu stanowiącym załącznik do wniosku.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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WROCŁAWSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WROCŁAW

Tytuł projektu OŚRODEK SZKOLENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSON

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. W części A wniosku, załącznik pn.: Opis Indywidualnych Planów Działań nie zawiera wszystkich wymaganych punktów (rozdz. III ust. 13 ogłoszenia o konkursie).
2. Podany przez Wnioskodawcę w części B wniosku, w tabeli 1 zakres terytorialny zadania jest niezgodny z rozdz. IV ust. 8 ogłoszenia o konkursie.

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

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA WROCŁAW

Tytuł projektu RAZEM PÓJDZIEMY - CYKL ZADAŃ REALIZOWANYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ 
WOLONTARIUSZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ NA ICH RZECZ

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. W części A wniosku, w tabeli nr 5 pn.: „Informacje o Wnioskodawcy” została wpisana niewłaściwa data wpisu do rejestru sądowego.
2. Przedłożona kserokopia aktualnego wypisu z rejestru sądowego została poświadczona za zgodność z oryginałem niezgodnie z wymogiem wskazanym w rozdz. III ust. 9 lit. a.
3. Kwota dofinansowania projektu, realizującego cel nr 3 nie została obniżona proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji tj.: do okresu 5 miesięcy (rozdz. VI ust. 2).
4. Brak nazwy zadania zgodnej z nazwą wskazaną przez PFRON w ogłoszeniu o konkursie (lub skrótu tej nazwy) na nośniku elektronicznym.

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

Oddział kujawsko-pomorski
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BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM BYDGOSZCZ

Tytuł projektu 1. TERAPIA INDYWIDUALNA DZIECI Z AUTYZMEM METODĄ BEHAWIORALNĄ
2. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW  DLA RODZICÓW DZIECI Z AUTYZMEM I 
ZABURZENIAMI POKREWNYMI ORAZ DLA NAUCZYCIELI, SPECJALISTÓW, WOLONTARIUSZY I INNYCH OSÓB 
ZAANGAŻOWANYCH W PROCES REHABILITACJI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Główna przyczyna weryfikacji negatywnej -  Projekt niezgodny z rozdz. I. ust. 4 ogłoszenia – dla celu wskazanego w rozdz. I ust 3 pkt 2 dobrano zadania wskazane w ust. 2 pkt 5 i pkt 3 (niewłaściwe połączenie 
zadań w jednym projekcie dla tego celu).
Brak możliwości sprawdzenia zgodności sumy kontrolnej z uwagi na brak wniosku w wersji elektronicznej. 
Brak wniosku w wersji elektronicznej (oraz budżetu i harmonogramu). Na płycie sam Generator z załącznikami opracowanymi po za Generatorem. Załączniki nie podpisane (Uzasadnienie konieczności. Opis i schemat 
IPD).
Załączniki nie opatrzone pieczęciami imiennymi (Uzasadnienie konieczności. Opis i schemat IPD). Wkład własny 5,07% dla organizacji posiadającej status OPP (dotyczy trzech okresów). Zadanie 1 z 2  Część A 
wniosku -KRS potwierdzony za zgodność z oryginałem niezgodnie rozdz. III, ust. 9 ogłoszenia. Część B wniosku -tab. 1 tytuł projektu – inny tytuł w poszczególnych częściach B wniosku,-brak informacji 
potwierdzających ponadregionalny zakres zadania zgodnie z rozdz. IV ust. 7 ogłoszenia,-tab. 2 – Beneficjenci ostateczni zadania – brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie 
z rozdz. III ust. 4 lit e ogłoszenia, co wzbudza wątpliwość czy projekt posiada wspólna grupę beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. III ust. 6 ogłoszenia. Zadanie 2 z 2 Część A wniosku -KRS potwierdzony za 
zgodność z oryginałem niezgodnie rozdz. III, ust. 9 ogłoszenia Część B wniosku -tab. 1 tytuł projektu –  inny tytuł w poszczególnych częściach B wniosku,-tab. 1 Planowane miejsce realizacji zadania – brak powiatów 
i miejscowości,-	tab. 2 – Beneficjenci ostateczni zadania – brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentóów ostatecznych projektu zgodnie z rozdz. III ust. 4 lit e ogłoszenia, co wzbudza wątpliwość czy projekt 
posiada wspólna grupę beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. III ust. 6 ogłoszenia

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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 zajęć, 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

CENTRUM REHABILITACJI IM. KS. BISKUPA JANA CHRAPKA GRUDZIĄDZ

Tytuł projektu XIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OPTAN 2010"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadanie 1 z 2 Brak danych potwierdzających ponadregionalny charakter zadania zgodnie z rozdz. IV ust. 8 ogłoszenia. 
Część A wniosku - tab. 5 Informacje o Wnioskodawcy – Data wpisu do rejestru sądowego niezgodna z załączonym odpisem KRS. Część B wniosku -tab. 1 tytuł projektu – inny tytuł w poszczególnych częściach B 
wniosku,-tab. 2 – Beneficjenci ostateczni zadania – brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z rozdz. III ust. 4 lit e ogłoszenia, co wzbudza wątpliwość czy projekt posiada 
wspólna grupę beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. III ust. 6 ogłoszenia.  Zadanie 2 z 2 Część A wniosku -Tab. 5 Informacje o Wnioskodawcy – Data wpisu do rejestru sądowego niezgodna z załączonym 
odpisem KRS. Część B wiosku -tab. 1 tytuł projektu – inny tytuł w poszczególnych częściach B wniosku,-tab. 2 – Beneficjenci ostateczni zadania – brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych 
projektu zgodnie z rozdz. III ust. 4 lit e ogłoszenia, co wzbudza wątpliwość czy projekt posiada wspólna grupę beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. III ust. 6 ogłoszenia

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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FUNDACJA ARKA BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ

Tytuł projektu SPRAWNI, NIEPEŁNOSPRAWNI. PRZENIKANIE ŚWIATÓW.

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadanie 1 z 2 Wnioskowana kwota dofinansowania projektu trwającego 9 miesięcy przekracza określoną w rozdziale VI ust. 2 ogłoszenia i wynosi 177.546,00 zł (max kwota wynosi 149.999,99 zł).Regionalny 
charakter zadania pomimo, że beneficjenci ostateczni są z całego kraju.
Brak wersji elektronicznej Oceny merytorycznej przydatności publikacji. 
Część A wniosku -	 tab. 8 Informacje o prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności na rzecz osób niepełnosprawnych –  brak danych - KRS potwierdzony za zgodność z oryginałem niezgodnie rozdz. III, ust. 9 
ogłoszenia. Część B wniosku - tab. 1 Planowane miejsce realizacji zadania – brak województwa, powiatu i miejscowości,-tab. 2 – Beneficjenci ostateczni zadania – brak informacji o przewidywanej liczbie 
beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z rozdz. III ust. 4 lit e ogłoszenia (wspólna grupa beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. III ust. 6 ogłoszenia)-	 tab. 11 
Załączniki pkt 5c Ocena merytoryczna przydatności publikacji – wpisano „Nie” i załączono wersje papierowe opinii. 
Zadanie 2 z 2 Wnioskowana kwota dofinansowania projektu trwającego 9 miesięcy przekracza określoną w rozdziale VI ust. 2 ogłoszenia i wynosi 177.546,00 zł (max kwota wynosi 149.999,99 zł), Brak danych 
potwierdzających ponadregionalny charakter zadania zgodnie z rozdz. IV ust. 8 ogłoszenia. Część A wniosku -tab. 8 Informacje o prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 
brak danych -	KRS potwierdzony za zgodność z oryginałeem niezgodnie rozdz. III, ust. 9 ogłoszenia. Część B wniosku -tab. 1 Planowane miejsce realizacji zadania – województwa, powiatu i miejscowości,-tab. 2 – 
Beneficjenci ostateczni zadania – brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu  zgodnie z rozdz. III ust. 4 lit e ogłoszenia, (wspólna grupa beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. 
III ust. 6 ogłoszenia).

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

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

FUNDACJA DUCHA NA RZECZ REHABILITACJI NATURALNEJ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH TORUŃ

Tytuł projektu 1. RAJD TATARZAŃSKI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2. RAJD ŻEGLARSKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH JACHTEM "WOJEWÓDZTWO TORUŃSKIE PO BAŁTYKU"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadanie 1 z 2 Część B wniosku -tab. 2 – Beneficjenci ostateczni zadania – brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z rozdz. III ust. 4 lit e ogłoszenia, co wzbudza 
wątpliwość czy projekt posiada wspólna grupę beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. III ust. 6 ogłoszenia  Zadanie 2 z 2 Część B wniosku -	 tab. 2 – Beneficjenci ostateczni zadania – brak informacji o 
przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu  zgodnie z rozdz. III ust. 4 lit e ogłoszenia, co wzbudza wątpliwość czy projekt posiada wspólna grupę beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. III ust. 
6 ogłoszenia.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS CIECHOCINEK

Tytuł projektu W TĘ NOC BETLEJEMSKĄ

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskowana kwota dofinansowania projektu trwającego 11 miesięcy przekracza określoną w rozdziale VI ust. 2 ogłoszenia i wynosi 200.000,00 zł (max kwota wynosi 183.333,33 zł). Część A wniosku -tab. 1 Nazwa 
Wnioskodawcy niezgodna z KRS-tab. 5 Informacje o Wnioskodawcy – data wpisu do rejestru sądowego inna niż w załączonym odpisie KRS-tab. 6 Przedmiot działalności statutowej – odnośnie działalności odpłatnej 
wpisano „nie dotyczy”, natomiast z załączonego odpisu KRS i kserokopii statutu wynika, że Wnioskodawca  prowadzi działalność  odpłatną-tab. Przedmiot działalności gospodarczej – wpisano "nie dotyczy" natomiast z 
załączonego statutu wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą -Statut – na załączonej kserokopii statutu brak pieczęci Sądu z data potwierdzenia statutu przez sąd-	tab. 9 Informacja o korzystaniu 
ze środków PFRON – różnica w podanych wartościach pomiędzy wnioskami złożonymi przez Wnioskodawcę.

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

FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS CIECHOCINEK

Tytuł projektu XIV FESTIWAL PIOSENKI MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IMPRESJE ARTYSTYCZNE 2010

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Część A wniosku -	 tab. 1 Nazwa Wnioskodawcy niezgodna z KRS-tab. 5 Informacje o Wnioskodawcy – data wpisu do rejestru sądowego inna niż w załączonym odpisie KRS-	 tab. 6 Przedmiot działalności statutowej – 
odnośnie działalności odpłatnej wpisano „nie dotyczy”, natomiast z załączonego odpisu KRS i kserokopii statutu wynika, że Wnioskodawca  prowadzi działalność  odpłatną-tab. Przedmiot działalności gospodarczej – 
wpisano nie dotyczy natomiast z załączonego statutu wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą  -Statut – na załączonej kserokopii statutu brak pieczęci Sądu z data potwierdzenia statutu przez sąd-
tab. 9 Informacja o korzystaniu ze środków PFRON – różnica w podanych wartościach pomiędzy wnioskami złożonymi przez Wnioskodawcę

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

FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS CIECHOCINEK

Tytuł projektu "SPIEW WIELOGŁOSOWY - TRENING WOKALNY NA PRZYKLADZIE TWÓRCZOŚCI ZESPOŁU ABBA Z OKAZJI 40 LECIA 
POWSTANIA GRUPY"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Część A wniosku-tab. 1 Nazwa Wnioskodawcy niezgodna z KRS-tab. 5 Informacje o Wnioskodawcy–data wpisu do rejestru sądowego inna niż w załączonym odpisie KRS-tab. 6 Przedmiot działalności 
statutowej–odnośnie działalności odpłatnej wpisano „nie dotyczy”, natomiast z załączonego odpisu KRS i kserokopii statutu wynika, że Wnioskodawca  prowadzi działalność  odpłatną-tab. Przedmiot działalności 
gospodarczej–wpisano nie dotyczy natomiast z załączonego statutu wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą-Statut–na załączonej kserokopii statutu brak pieczęci Sądu z data potwierdzenia 
statutu przez sąd-tab. 9 Informacja o korzystaniu ze środków PFRON – różnica w podanych wartościach pomiędzy wnioskami złożonymi przez Wnioskodawcę.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
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FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS CIECHOCINEK

Tytuł projektu "BEL CANTO - EDUKACJA MUZYCZNA"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Część A wniosku - tab. 1 Nazwa Wnioskodawcy niezgodna z KRS- tab. 5 Informacje o Wnioskodawcy – data wpisu do rejestru sądowego inna niż w załączonym odpisie KRS -	 tab. 6 Przedmiot działalności statutowej 
– odnośniee działalności odpłatnej wpisano „nie dotyczy”, natomiast z załączonego odpisu KRS i kserokopii statutu wynika, że Wnioskodawca  prowadzi działalność  odpłatną - tab. Przedmiot działalności gospodarczej 
– wpisano nie dotyczy natomiast z załączonego statutu wynika, ze Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą  - statut – na załączonej kserokopii statutu brak pieczęci Sądu z data potwierdzenia statutu przez 
sąd-tab. 9 Informacja o korzystaniu ze środków PFRON – różnica w podanych wartościach pomiędzy wnioskami złożonymi przez Wnioskodawcę.

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

FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS CIECHOCINEK

Tytuł projektu MADRYGAŁY

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Część A wniosku-tab. 1 Nazwa Wnioskodawcy niezgodna z KRS-tab. 5 Informacje o Wnioskodawcy – data wpisu do rejestru sądowego inna niż w załączonym odpisie KRS -tab. 6 Przedmiot działalności statutowej – 
odnośnie działalności odpłatnej wpisano „nie dotyczy”, natomiast z załączonego odpisu KRS i kserokopii statutu wynika, że Wnioskodawca  prowadzi działalność  odpłatną -tab. Przedmiot działalności gospodarczej – 
wpisano nie dotyczy natomiast z załączonego statutu wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą  -Statut – na załączonej kserokopii statutu brak pieczęci Sądu z data potwierdzenia statutu przez 
sąd -tab. 9 Informacja o korzystaniu ze środków PFRON – różnica w podanych wartościach pomiędzy wnioskami złożonymi przez Wnioskodawcę

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

FUNDACJA WIATRAK BYDGOSZCZ

Tytuł projektu INTERART_3

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Głowna przyczyna weryfikacji formalnej negatywnej. Projekt zakłada realizację zadania o  charakterze regionalnym dotyczący „prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”  nie 
spełnia warunków formalnych  wymienionych w rozdz. IV ust. 9 ogłoszenia, w tym: - pkt 1b – brak informacji o najmie od co najmniej pół roku i terminie obowiązywania zawartej umowy zgodnym z terminem 
planowanej realizacji projektu (część B wniosku tab. 6 wiersz dot. zasobów lokalowych, rzeczowych i technicznych)- pkt 3 brak informacji o funkcjonowaniu placówki od co najmniej pół roku (część B wniosku tab. 6 
wiersz dot. doświadczenia Wnioskodawcy)- pkt 4 brak informacji o świadczeniu usług w sposób ciągły, co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 10 miesięcy w roku (część B wniosku tab. 1 wiersz Opis 
zadania). Brak opisu i schematu IPD w wersji elektronicznej.Brak uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów w wersji elektronicznej. Część A wniosku -  tab. 1 - nazwa Wnioskodawcy niezgodna z 
KRS - tab. 7 – nr wpisu do rejestru przedsiębiorców i Przedmiot działalności gospodarczej – wpisano nie dotyczy a Wnioskodawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców i wg statutu prowadzi działalność 
gospodarczą (w drugim wniosku dane spisano),-Statut – dokument niezgodny z rozdz. III, ust. 9 ogłoszenia (nie jest to kserokopia oryginału statutu) Część B wniosku -  tab. 11 Załączniki pkt 6 – wpisano „TAK” i nie 
załączono żadnych dokumentów.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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FUNDACJA WIATRAK BYDGOSZCZ

Tytuł projektu II FESTIWAL TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "FART"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów w wersji elektronicznej. Część A wniosku -KRS - dokument niezgodny z rozdz. III, ust. 9 ogłoszenia (nie jest to kserokopia oryginału statutu, ponadto 
potwierdzony za zgodność z oryginałem niezgodnie rozdz. III, ust. 9 ogłoszenia).

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

JESTEM STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM 
WSPARCIA

TORUŃ

Tytuł projektu KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadanie nie spełnia warunku określonego w rozdz. IV ust. 8 ogłoszenia (jedno z zadań tworzące projekt pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” ma charakter 
ponadregionalny). Brak wersji elektronicznych Opisu i schematu IPD. Część A wniosku -tab. 10 Załączniki - brak wersji elektronicznych Opisu i schematu IPD Część B wniosku tab. 11 Załączniki pkt 4 – zaznaczono 
„TAK” i nie załączono dokumentacji technicznej.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

JESTEM STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM 
WSPARCIA

TORUŃ

Tytuł projektu WARSZTATY DLA RODZIN - NOWOCZESNE TEECHNOLOGIE W TERAPII OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przekroczenie wartości procentowych określonych w rozdz. VIII ogłoszenia o konkursie – 5,08% Koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi (dotyczy zadania wskazanego w rozdz. I ust 2 pkt 3)

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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JESTEM STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM 
WSPARCIA

TORUŃ

Tytuł projektu PRACOWNIA ROZWOJU I POROZUMIEWANIA SIĘ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskowana kwota dofinansowania  projektu wieloletniego w pierwszym okresie trwającym 15 miesięcy przekracza określoną w rozdziale VI ust. 3 ogłoszenia i wynosi 1.194.457,22 zł (max kwota wynosi 
1.000.000,00 zł). Podobnie kwoty wnioskowanego dofinansowania dla okresu drugiego i trzeciego wynoszące dla każdego z okresów po  949.515,00 zł przekraczają kwoty maksymalne (800,000,00 zł) określone w 
rozdziale VI ust. 2 ogłoszenia.Zadanie nie spełnia warunku określonego w rozdz. IV ust. 8 ogłoszenia (jedno z zadań tworzące projekt pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek” ma charakter ponadregionalny). Brak wersji elektronicznych Opisu i  schematu IPD. Zadanie 1 z 2 Część A wniosku -  tab. 10 Załączniki - brak wersji elektronicznych Opisu i schematu IPD; 
do projektu pod nazwą Pracownia Rozwoju Porozumiewania załączono drugi opis i schemat IPD (tylko w wersji pisemnej) zatytułowany Nowoczesne technologie w terapii tj.  podobnie jak projekt z innego wniosku 
złożony przez tego samego  Wnioskodawcę  Część B wniosku -tab. 1 – dwa wiersze dot. zaangażowania do realizacji zadania jednostek organizacyjnych Wnioskodawcy i przekazania środków na rzecz tych jednostek 
– udzielono dwukrotnie odpowiedzi „TAK”, natomiast z załączonego odpisu KRS wynika, że Wnioskodawca nie posiada jednostek terenowych-	tab. 1 – wiersz dot. nazw i adresóów jednostek organizacyjnych 
Wnioskodawcy – brak nazwy-	tab. 9 Budżet – błąd dla okresu pierwszego – wartość wkładuu rzeczowego niezgodna z załącznikiem budżet zadania-tab. 11 Załączniki pkt 4 – zaznaczono „TAK” i nie załączono 
dokumentacji technicznej Zadanie 2 z 2 Część A wniosku -tab. 10 Załączniki - brak wersji elektronicznych Opisu i schematu IPD; do projektu pod nazwą Pracownia Rozwoju Porozumiewania załączono (tylko w wersji 
pisemnej)  drugi opis i schemat IPD zatytułowany Nowoczesne technologie w terapii tj.  podobnie jak projekt z innego wniosku złożony przez tego samego  Wnioskodawcę  Część B wniosku - tab. 11 Załączniki pkt 3 
Uzasadnienie konieczności – projekt pod nazwą Pracownia Rozwoju Porozumiewania załącznik zatytułowany Nowoczesne technologie w rehabilitacji tj.  podobnie jak projekt z innego wniosku złożony przez tego 
samego  Wnioskodawcę  tab. 11 Załączniki pkt 4 – zaznaczono „TAK” i nie załączono dokumentacji technicznej Zadanie 1 z 2 W tabeli 1 Opis zadania podano, że zadanie jest realizowane w ramach działalności 
nieodpłatnej, podobnie w oświadczeniach na ostatniej stronie części B pkt 4 zaznaczono, że nie jest planowane pobieranie opłat, natomiast w tabeli 9 Budżet zadnia dla okresu trzeciego wpisano pobieranie opłat od 
beneficjentów ostatecznych w kwocie 31.000,00.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

LIGA KOBIET POLSKICH KUJAWSKO - POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI BYDGOSZCZ

Tytuł projektu 1.KTOŚ MNIE POKOCHAŁ
2.SĄSIEDZI

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskowana kwota dofinansowania projektu trwającego 10 miesięcy przekracza określoną w rozdziale VI ust. 2 ogłoszenia i wynosi 230.543,00 zł (max kwota wynosi 166.666,67 zł); Brak Uzasadnienia konieczności 
w wersji pisemnej; część B wniosku-tab. 1 tytuł projektu–inny tytuł w poszczególnych częściach.  Zadanie 1 z 2 część B wniosku,-tab. 2 –Beneficjenci ostateczni zadania–brak informacji o przewidywanej liczbie 
beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. III ust. 4 lit e ogłoszenia, co wzbudza wątpliwość czy projekt posiada wspólna grupę beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. III ust. 6 ogłoszenia-tab. 11 Załączniki 
pkt 6–wpisano „TAK” i nie załączono żadnych dokumentów. Zadanie 2 z 2-tab. 1 tytuł projektu–inny tytuł w poszczególnych częściach B wniosku,-tab. 1 Planowane miejsce realizacji zadania–brak województwa, 
powiatu i miejscowości,-tab. 2–Beneficjenci ostateczni zadania – brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. III ust. 4 lit e ogłoszenia, co wzbudza wątpliwość czy projekt 
posiada wspólna grupę beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. III ust. 6 ogłoszenia.

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

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

Tytuł projektu LETNIE KURSY WSPARCIA

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Harmonogram niezgodny z rozdz. V ust. 9 ogłoszenia.Brak możliwości sprawdzenia czy kwota wnioskowanego dofinansowania jest zgodna z rozdziałem  VI ust. 2 ogłoszenia ponieważ z uwagi na błędny 
harmonogram nie można ocenić ile miesięcy trwa projekt. Część B wniosku - tab. 1 Termin realizacji zadania wpisano od 15.03.2010 do 31.03.2013, natomiast w harmonogramie podano termin do 04-10.2010 r.- tab. 
11 pkt 6 – wpisano „TAK” i nie załączono żadnych dokumentów.

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

ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH BYDGOSZCZ

Tytuł projektu "Z WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM W NOWY DZIAŃ - WSPARCIE DLA OSÓB Z DEFICYTEM SŁUCHU"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wersja elektroniczna załącznika do części B wniosku pkt 5 – zapisana w formacie niemożliwym do otworzenia i odczytania. Uchwała na podstawie której udzielono upoważnienia dwóm członkom zarządu nie jest 
podpisana przez cały zarząd wymieniony w KRS, ponadto funkcja jednej z osób podpisujących uchwałę nie jest zgodna z załączonym KRS.
Wniosek część A - tab. 1 - nazwa Wnioskodawcy niezgodna z KRS.
Wniosek część B - tab. 3 Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych – okres trzeci –błąd w tabeli dotyczący dorosłych osób niepełnosprawnych; tab. 9 Budżet zadania – błąd w tabeli - koszty całkowite niższe do 
kwalifikowanych

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

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI BYDGOSZCZ

Tytuł projektu DOSTOSOWANIE AUDIOBOOKÓW NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO POTRZEB OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskowana kwota dofinansowania projektu trwającego 9 miesięcy przekracza określoną w rozdziale VI ust. 2 ogłoszenia i wynosi 181.035,00 zł (max kwota wynosi 149.999,99 zł). Z uwagi na wątpliwości dotyczące 
załączonego do wniosku Pełnomocnictwa nie można stwierdzić czy wniosek jest podpisany przez osoby do tego uprawnione.Część A wniosku-Statut – na statucie zapisano, że uchwalony na Zjeździe w dn. 9 kwietnia 
2008 natomiast w KRS że w dn. 8 kwietnia 2008 r.-Pełnomocnictwo – treść załączonego do wniosku pełnomocnictwa wzbudza wątpliwość, czy w zakresie  „zawieranie umów wynikających z kompetencji Dyrektora w 
sprawach bieżącego kierowania i zarządzania okręgiem” mieści się podpisanie wniosku i zawarcie umowy z PFRON. W związku z powyższym konieczne jest przedstawienie kompetencji Dyrektora. Część B wniosku - 
tab. 11 Załączniki pkt 5b – wpisano „NIE” i jednocześnie załączono Informację o liczbie wszystkich dotychczasowych publikacji

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

Tytuł projektu 1. PASJOTERAPIA
2. SPRAWNE DORADZTWO

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1.Głowna przyczyna weryfikacji formalnej negatywnej – niespełnienie wymogu tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku (różna suma kontrolna). 2. Projekt wieloletni – brak kosztów dla okresu drugiego i 
trzeciego obu zadań (podano wartości 0,00 zł). Brak podpisów osób uprawnionych na opisie IPD oraz na dokumencie przesłanym jako schemat IPDZadanie 1 z 2 Część A wniosku - Tab. 10 Załączniki pkt 8 – Schemat 
IPD – załączony dokument budzi wątpliwości czy faktycznie stanowi schemat do załączonego opisu, w związku z czym wymaga wyjaśnienia, ponadto nie zawiera oceny podsumowania podejmowanych działań oraz 
eliminacji potencjalnych przeszkód. Część B wniosku -tab. 1 tytuł projektu – inny tytuł w poszczególnych częściach B wniosku,-tab. 9 Budżet zadania – dla okresu drugiego i trzeciego projektu wieloletniego wpisano 
wartości 0,00 zł. Zadanie 2 z 2 Część A wniosku -Tab. 10 Załączniki pkt 8 – Schemat IPD – załączony dokument budzi wątpliwości czy faktycznie stanowi schemat do załączonego opisu, w związku z czym wymaga 
wyjaśnienia, ponadto nie zawiera oceny podsumowania podejmowanych działań oraz eliminacji potencjalnych przeszkód.
Część B wniosku -	 tab. 1 tytuł projektu – inny tytuł w poszczególnych częściach B wniosku,- tab. 9 Budżet zadania – dla okresu drugiego i trzeciego projektu wieloletniego wpisano wartości 0,00 zł.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKSON" BYDGOSZCZ

Tytuł projektu PARKINFON 2010 - CENTRUM INFORMACJI O CHOROBIE PARKINSONA

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak wersji elektronicznej załącznika D, o którym mowa w tab. 2. Części B wniosku wiersz dot. wykazania, iż zakładana liczba beneficjentów ostatecznych jest realna do osiągnięcia.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMOCNA DŁOŃ" CHEŁMŻA

Tytuł projektu "RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH NASZĄ RADOŚCIĄ"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadanie 1 z 2 Projekt zakłada realizację zadania o  charakterze lokalnym dotyczący „prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”  nie spełnia warunków formalnych  wymienionych 
w rozdz. IV ust. 9 ogłoszenia, w tym: - pkt 3 brak informacji o funkcjonowaniu placówki od co najmniej pół roku (część B wniosku tab. 6 wiersz dot. doświadczenia Wnioskodawcy)- pkt 4 brak informacji o 
świadczeniu usług w sposób ciągły, co najmniej 10 miesięcy w roku (część B wniosku tab. 1 wiersz Opis zadania). Część B wniosku -tab. 2 – Beneficjenci ostateczni zadania – brak jednoznacznej informacji o 
przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z rozdz. III ust. 4 lit e ogłoszenia, co wzbudza wątpliwość czy projekt posiada wspólna grupę beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. III ust. 6 
ogłoszenia-Wnioskodawca do wniosku w ramach 5 Konkursu załączył listę beneficjentów ostatecznych z 2 Konkursu. Zadanie 2 z 2 Część B wniosku -tab. 2 – Beneficjenci ostateczni zadania – brak jednoznacznej 
informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z rozdz. III ust. 4 lit e ogłoszenia, co wzbudza wątpliwość czy projekt posiada wspólna grupę beneficjentów ostatecznych zgodnie z 
rozdz. III ust. 6 ogłoszenia -Wnioskodawca do wniosku w ramach 5 Konkursu załączył listę beneficjentów ostatecznych z 2 Konkursu.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych
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STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI SPRAWNYCH INACZEJ W KORONOWIE KORONOWO

Tytuł projektu "KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY KORONOWO"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt zakłada realizację zadania o  charakterze lokalnym dotyczący „prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”  nie spełnia warunków formalnych  wymienionych w rozdz. IV ust. 
9 ogłoszenia, w tym: - pkt 1b – brak informacji o najmie od co najmniej pół roku (część B wniosku tab. 6 wiersz dot. zasobów lokalowych, rzeczowych i technicznych)- pkt 4 brak informacji o świadczeniu usług w 
sposób ciągły, co najmniej 10 miesięcy w roku (część B wniosku tab. 1 wiersz Opis zadania). Brak wersji papierowej opisu i schematu IPD. Brak wersji papierowej Uzasadnienia konieczności. Część A wniosku -	tab. 4 
Informacje o realizacji obowiązku wpłat na rzecz PFRON, wiersz  dot. Podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON – błędny wpis  -tab. 5 Informacje o Wnioskodawcy – Data wpisu do rejestru sadowego różna od 
daty w załączonym KRS -KRS – dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem niezgodnie z rozdz. III ust. 9 ogłoszenia. Część B wniosku -Tab. 1 Planowane miejsce realizacji zadania – brak województwa i 
powiatu-	  ostatnia strona wniosku – oświadczenie  podatnika podatku VAT dotyczące nie możności obniżenia kwoty podatku – oświadczenie podpisano natomiast w części A wniosku tab. 5 udzielono odpowiedzi, że 
Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, a na pytanie o uprawnienie do obniżenia podatku udzielono odpowiedzi „Nie dotyczy”

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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STOWARZYSZENIE SPORTU I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TRIUMF START 
BYDGOSZCZ"

BYDGOSZCZ

Tytuł projektu 1. SZKOLENIA POPRAWIAJĄCE AKTYWACJĘ SPOŁECZNĄ 
2. I MY ZWYCIĘŻAMY

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadanie 1 z 2 Główna przyczyna weryfikacji negatywnej -  Projekt niezgodny z rozdz. I. ust. 4 ogłoszenia – dla celu wskazanego w rozdz. I ust 3 pkt 2 dobrano zadania wskazane w ust. 2 pkt 3 i pkt (oba zadania 
niewłaściwie dobrane do celu projektu)Ponadto projekt niezgodny z rozdz. IV ust 7 ogłoszenia, który mówi, że projekty muszą obejmować zadania o charakterze ponadregionalnym – Wnioskodawcy wpisał, zakres 
ponadregionalny w przypadku obu zadań, jednakże brak informacji odnośnie drugiego zadania, które ten ponadregionalny charakter by potwierdzały.Brak wersji elektronicznej opisu i schematu IPD. Brak 
Uzasadnienia konieczności w wersji pisemnej i elektronicznej. Harmonogram nie podpisany przez osoby do tego uprawnione. Część A wniosku -Tab. 5 Informacje o Wnioskodawcy – data wpisu do rejestru sądowego 
inna niż w załączonym odpisie KRS-	KRS potwierdzony za zgodność z oryginałem niezgodnie z rozdz. III ust. 99 ogłoszenia. Część B wniosku -tab. 1 tytuł projektu – inny tytuł w poszczególnych częściach B wniosku-
tab. 1 Planowane miejsce realizacji zadania – brak powiatów-	 tab. 2 – Beneficjenci ostateczni zadania – brak informacji oo przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z rozdz. III ust. 4 lit e 
ogłoszenia, co wzbudza wątpliwość czy projekt posiada wspólna grupę beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. III ust. 6 ogłoszenia  -tab.9 Budżet zadania – błąd w tabeli dotyczący wartości pracy wolontariuszy 
dla okresu pierwszego (niezgodne z załącznikiem do wniosku)-tab.9 Budżet zadania – błąd w tabeli dla okresu drugiego i trzeciego – koszty całkowite niższe od kwalifikowanych -	   tab. 11 Załączniki pkt 3 
Uzasadnienie konieczności – brak wersji elektronicznej natomiast w wersji i papierowej jedno uzasadnienie dla obu zadań. Zadanie 2 z 2 Zgodnie z oświadczeniem w drugim zadaniu Wnioskodawca posiada 
wymagalne zobowiązania wobec PFRON (w pierwszym zadaniu podano, że nie posiada wymagalnych zobowiązań).
Główna przyczyna weryfikacji negatywnej -  Projekt niezgodny z rozdz. I. ust. 4 ogłoszenia – dla celu wskazanego w rozdz. I ust 3 pkt 2 dobrano zadania wskazane w ust. 2 pkt 3 i pkt (oba zadania niewłaściwie 
dobrane do celu projektu)Ponadto projekt niezgodny z rozdz. IV ust 7 ogłoszenia, który mówi, że projekty muszą obejmować zadania o charakterze ponadregionalnym – Wnioskodawcy wpisał, zakres ponadregionalny 
w przypadku obu zadań, jednakże brak informacji odnośnie drugiego zadania, które ten ponadregionalny charakter by potwierdzały. Brak wersji elektronicznej opisu i schematu IPD. Brak Uzasadnienia konieczności w 
wersji elektronicznej. Harmonogram nie podpisany przez osoby do tego uprawnione. Wkład własny dla okresu drugiego wynosi 2,98%, dla okresu trzeciego 2,20% w przypadku organizacji pozarządowej nie 
posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego. Wkład własny w formie finansowej dla okresu drugiego wynosi 1,49%, dla okresu trzeciego 1,10% w przypadku organizacji pozarządowej nie posiadającej 
statusu organizacji pożytku publicznego.
Część A wniosku  -Tab. 5 Informacje o Wnioskodawcy – data wpisu do rejestru sądowego inna niż w załączonym odpisie KRS-KRS potwierdzony za zgodność z oryginałem niezgodnie z rozdz. III ust. 9 ogłoszenia. 
Cześć B wniosku -  tab. 1 tytuł projektu – inny tytuł w poszczególnych częściach B wniosku-	 tab. 1 Planowane miejsce ce realizacji zadania – brak powiatóów  tab. 2 – Beneficjenci ostateczni zadania – brak informacji 
o przewidywanej j liczbie beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z rozdz. III ust. 4 lit e ogłoszenia, co wzbudza wątpliwość czy projekt posiada wspólna grupę beneficjentów ostatecznych zgodnie z rozdz. III 
ust. 6 ogłoszenia  - tab.9 Budżet t zadania – błąd w tabeli dotyczący wartości pracy wolontariuszy dla okresu pierwszego (niezgodne z załącznikiem do wniosku)-	 tab. 11 Załączniki pkt 3 Uzasadnienie konieczności – 
brak wersji elektronicznej natomiast w wersji i papierowej jedno uzasadnienie dla obu zadań

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

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

TOWARZYSTWO RODZICÓW DZIECI SPECJALNEJ TROSKI BRODNICA

Tytuł projektu XIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ARTYSTYCZNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POD HASŁEM: "ALE TO JUŻ BYŁO..."

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Z załączonego odpisu KRS nie wynika, że osoba która podpisała wniosek pełni funkcję prezesa, istnieje zatem wątpliwość czy wniosek i wszystkie załączniki  do części A i B są podpisane i potwierdzone za zgodność z 
oryginałem  przez osoby do tego uprawnione. Pomimo braku potwierdzenia pełnionej funkcji w załączonym odpisie KRS, podpis opatrzony pieczęcią Prezes. Część B wniosku - tab.9 Budżet zadania – błąd w tabeli 
dotyczący wkładu rzeczowego (niezgodne z załącznikiem do wniosku)

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

Oddział lubelski
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CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA" LUBLIN

Tytuł projektu ŚRODOWISKOWA GRUPA WSPARCIA I INTEGRACJI POD NAZWĄ "MISERICORDIA"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1.Projekt nie ma charakteru ponadregionalnego.
2.KRS poświadczony "za zgodność z oryginałem" przez osoby nieuprawnione.

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

FUNDACJA POMÓŻMY POTRZEBUJĄCYM LUBLIN

Tytuł projektu PORADNICTWO DLA CIEBIE.

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1.Cel projektu niezgodny z zasadmi konkursu.
2.Określony wkład własny niezgodny z ogłoszeniem o konkursie ( dla organizacji  i fundacji nie posiadających statusu organizacji pożytku publiczego wkład własny wynosi min. 20%  kosztów kwalifikowalnych 
poniesionych w ramach realizacji zadania).
3.Projekt nie ma charakteru ponadregionalnego.
4.Budżet projektu nie zawiera kalkulacji kosztów, ani rodzajów kosztów kwalifikowalych.
5.Nie wypełniony pkt. 8 str. 3 wniosku "Informacje o prawdzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych".
6.Brak załącznika pn."Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów".

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

FUNDACJA PROGRES WÓLKA KRASIENIŃSKA

Tytuł projektu WSZECHSTRONNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU WIEJSKIM.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1.Wnioskodawca działa na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niz 1 rok i nie może ubiegać się o zawarcie umowy wieloletniej( rozdz. IV ust. 4 ogłoszenia o konkursie).
2.Wymagany wkład własny dla organizacji pożytku publicznego wynosi co najmniej 20% - tu Wnioskodawca zadeklarował tylko 15,8%.
3.Organizacje lub fundacje, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok mogą się ubiegać o przyznanie dofinanoswania każdego zadania do maksymalnej wysokośi 25.000,00 zł. - tu 
Wnioskodawca wnioskuje o kwotę 81.000,00 zł. na pierwszy rok realizacji zadania.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI "START" LUBLIN

Tytuł projektu OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY ŁUCZNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KOZIOŁEK 2010"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1.Tytuły zadań różne ( w przyapdaku, gdy projekt dotyczy kilku zadań - należy wskazać ten sam tytuł projektu w poszczególnych częściach B wniosku).
2.Termin realizacji zadania nr 2 ( turniej w goalball) niezgodny z harmonogramem.

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

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU Oddział w LUBLINie LUBLIN

Tytuł projektu PROWADZENIE PUNKTU DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGIO DLA OSÓB Z AUTYZMEM I ICH OTOCZENIA 
SPOŁECZNEGO

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1.Projekt nie ma charakteru ponadregionalnego.
2.Tytuł projektu dla każdego zadania jest inny ( zgodnie z rozdz. III ust. 4 pkt c ogłoszenia o konkursie  - w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku zadań - nalezy wskazć ten sam tytuł projektu w poszczególnych cz.B  
wniosku)
3.Nie wypełniona tabela pn."Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem"- rok 2012 - zadanie nr 5.
4.W budżecie zadania nr 5 na 2012 rok zadeklarowano wkład własny niezgodny z ogłoszeniem o konkursie ( mniej niż 10%).
5.W zadaniu nr 4 nie wypełnione tabele pn."Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych" - dotyczy 2011 i 2012 roku.
6.Nie wypełniona rubryka dotycząca budżetu na 2011 rok.
7.KRS poświadczony przez osoby nieuprawnione. 8. Załączony Statut nie posiada pieczęci Sądu.

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

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO LUBLIN

Tytuł projektu SZKOLENIE ZWIĘKSZAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH NA RZECZ 
OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1.Projekt nie ma charakteru ponadregionalnego.
2.Cel projektu niezgodny z zasadami konkursu.
3.Zadeklarowany wkład własny niezgodny z ogłoszeniem o konkursie ( dla organizacji pozytku publicznego min.10% ( tu Wnioskodawxca zadeklarował wkład 9,13%).
4.KRS zosatał poświadczony "za zgodność z oryginałem" przez osoby nieuprawnione ( rozdz.III ust.9 pkt a ogłoszenia o konkursie).

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO LUBLIN

Tytuł projektu PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ I CIĄGŁEJ REHABILITACJI OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1.Inny tytuł każdego zadania (w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku zadań - należy wskazać ten sam tytuł projektu w poszczególnych częściach B wniosku).
2.W zadaniu nr 2 - zadeklarowany wkład własny niezgodny z ogłoszeniem o konkursie ( dla organizacji OPP wkład wlasny wynosi min. 10% - w tym zadaniu zadeklarowano 9,2%).

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

PUŁAWSKA FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PA-KT PUŁAWY

Tytuł projektu IX MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PUŁAWY 2010".

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Harmonogram projektu niezgodny z terminem realizacji projektu.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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SŁONECZKO STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ LUBLIN

Tytuł projektu WYRÓWNYWANIE SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1.KRS poświadczony "za zgodność z oryginałem" przez osoby nieuprawnione ( rozdz.III ust. 9 pkt a ogłoszenia o konkursie)
2.Nie wypełniona tabela nr 3 "Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem w ramach realizacji zadania." - dotycząca 2011 roku.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STONOGA LUBLIN

Tytuł projektu WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1.Różne tytuły projektu ( w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku zadań - należy wskazać ten sam tytuł projektu w poszczególnych częściach B wniosku)- rozdz. III ust.4 pkt.c ogłoszenia.
2.Brak określenia wkładu własnego ( dla organizacji lub fundacji nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego  wkład własny wynosi min. 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji 
zadania).
3.Brak wersji elektronicznej załącznika pn."Uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów".
4.Brak pieczątek imiennych.
5.Brak aktualnego KRS-u.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PODAJMY SOBIE RĘCE" CHEŁM

Tytuł projektu I DLA NAS JEST NADZIEJA!

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1.Przekroczenie limitu kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych ( zgodnie z rozdz.VIII ust. 3 ogłoszenia - nakłady na nabycie środków twałych, wartości niematerialnych  i prawnych oraz wyposażenia... nie mogą 
przekroczyc 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania).
2.Niewłaściwe zakwalifikowanie kosztów inwestycyjnych do kategorii "Koszty związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych".
3.Brak aktualnego Statutu opatrzonego pieczęcią Sądu ( załączony dokument został poświadczony w 1999 r., a z KRS-u wynika,że zmiany nastąpiły w 2005 r.).

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY LUBLIN

Tytuł projektu PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW "CENTRUM 
RODZINY I PRAW DZIECKA".

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1.Cel projektu niezgodny z zasadami konkursu.
2.Brak terminu zakończenia projektu.
3.Brak załącznika pn." Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów".
4.KRS poświadczony przez osoby nieuprawnione ( rozdz.III ust.9 pkt a - ogłoszenia o konkursie).

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

Oddział lubuski

GORZOWSKI ZWIAZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" GORZÓW WLKP.

Tytuł projektu IMPREZA INTEGRACYJNA SPORTOWO - REKREACYJNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W części A wniosku stwierdzono następujące błędy:
- W pkt 6 brak informacji o prowadzonej działalności statutowej
- W pkt 7 błędne informacje dot. działalności gospodarczej.
- Wypis z KRS nie jest oryginałem ani nie jest poświadczony za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracow. PFRON

W części B wniosku stwierdzono następujące błędy:
- nie zachowano proporcji pomiędzy okresem realizacji zadania o kwotą wnioskowaną dofinansowania
- w załączniku Budżet błędnie wypełniona tabela dot. Kategorii kosztów zadania

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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GORZOWSKI ZWIAZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" GORZÓW WLKP.

Tytuł projektu REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWO - REHABILITACYJNYCH

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W części A wniosku stwierdzono następujące błędy:
- W pkt 6 brak informacji o prowadzonej działalności statutowej
- W pkt 7 błędne informacje dot. działalności gospodarczej.
- W pkt 9 błędny nr umowy 
- Wypis z KRS nie jest oryginałem ani nie jest poświadczony za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracow. PFRON

W części B wniosku stwierdzono następujące błędy:
- brak wspólnego tytułu projektu
- brak wspólnej grupy beneficjentów ostatecznych
- opis spodziewanego przez Wnioskodawcę oddziaływania nie odnosi się do projektu,
- w załączniku Budżet błędnie wypełniona tabela dot. Kategorii kosztów zadania

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

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE LUBUSKIE PREZENTACJE WOKALNE DZIECI I MŁODZIEZY SPECJALNEJ TROSKI LUBSKO

Tytuł projektu XVIII LUBUSKIE PREZENTACJE WOKALNE DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI - LUBSKO 2010

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W częsci A wniosku stwierdzono następujące błędy:
- W pkt 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON,
- W pkt 6 podany przedmiot działalności statutowej nie jest zgodny z załączonymi dokumentami,
- Statut nie jest opatrzony pieczęcią Sądu,
- Wypis z KRS nie jest oryginałem ani nie jest poświadczony za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracow. PFRON.

W części B wniosku stwierdzono następujące błędy:
w pkt 3 nie uzupełniono informacji o liczbie instytucji, które zostaną objęte wsparciem.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM GORZÓW WIELKOPOLSKI

Tytuł projektu OSWAJANIE Z PROBLEMEM AUTYZMU ŚRODOWISKA LOKALNEGO POOPRZEZ WYDANIE PUBLIKACJI

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wniosek złożony po terminie.

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

STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM.BRATA KRYSTYNA W GORZOWIE WLKP. GORZÓW WLKP.

Tytuł projektu SPOD KLOSZA DO SAMODZIELNOŚCI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadanie nie ma charakteru ponadregionalnego.
Brak załączników w wersji papierowej i elektronicznej – Opis IPD oraz Schematu IPD.
Statut nie jest opatrzony pieczęcią Sądu.
Nie podano podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.
W części B pkt 3 nie są wypełnione wszystkie pola tabeli. 
Niepotrzebnie zostało podpisane oświadczenie o podatku VAT, gdyż ono nie dotyczy Wnioskodawcy.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH "KRĄG" GORZÓW WIELKOPOLSKI

Tytuł projektu AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadania nie mają charakteru ponadregionalnego. 
Brak co najmniej jednego wspólnego wskaźnika rezultatu dla projektu.
w części A pkt 4 nie podano podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.

W części B zadania pierwszego:
- brak zgodności  pomiędzy Całkowitej wartości zadania a kwotą dofinansowania w okresie od 01.04.2011 do 31.03.2012,
- w pkt 11 brak załącznika „Kwota wnioskowana ze środków PFRON” w rozbiciu na jednostki organizacyjne pomimo, iż Wnioskodawca w Opisie zadania wykazał przekazywanie środków na rzecz jednostki 
organizacyjnej.

W części B zadania drugiego:
- brak zgodności  pomiędzy Całkowitej wartości zadania a kwotą dofinansowania w okresie od 01.04.2011 do 31.03.2012,
- w pkt 11 brak załącznika „Kwota wnioskowana ze środków PFRON” w rozbiciu na jednostki organizacyjne pomimo, iż Wnioskodawca w Opisie zadania wykazał przekazywanie środków na rzecz jednostki 
organizacyjnej,
- w budżecie zadania w poz. 4.1.1. błąd kalkulacji kosztu.

W części B zadania trzeciego:
- brak zgodności  pomiędzy Całkowitej wartości zadania a kwotą dofinansowania w okresie od 01.04.2011 do 31.03.2012,
- w pkt 11 brak załącznika „Kwota wnioskowana ze środków PFRON” w rozbiciu na jednostki organizacyjne pomimo, iż Wnioskodawca w Opisie zadania wykazał przekazywanie środków na rzecz jednostki 
organizacyjnej.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych

06 organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań 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
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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓL DZIECI NIEPŁENOSPRAWNYCH "SERCE ZA USMIECH" PRZY 
OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LUBSKU

LUBSKO

Tytuł projektu TRZYDNIOWY XVII LUBSKI FESTIWAL ARTYSTYCZNY - SCENA SPECJALNA

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Cel projektu jest niezgodny z zasadami konkursu.
Brak w wersji elektronicznej załącznika Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów.
W części A Wniosku:
- W pkt 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON,
- W pkt 5 błędna data wpisu do rejestru sądowego oraz brak podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT,
- Statut nie jest opatrzony pieczęcią Sądu,
- przedstawiona umowa partnerska nie jest podpisane przez Stowarzyszenie.

w części B wniosku:
- w pkt  nie uzupełniono informacji o liczbie instytucji, które zostaną objęte wsparciem,
- w pkt 7 podano, że w realizacji zadania weźmie udział 9 Partnerów, natomiast do wniosku przedstawiono umowę tylko 1 Partnera,
- nie zachowano proporcji pomiędzy okresem realizacji zadania o kwotą wnioskowaną dofinansowania,
- błąd kalkulacji w poz. 2.1.4. budżetu.

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

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "KREATOR" ZIELONA GÓRA

Tytuł projektu RAZEM ŁATWIEJ 2010 - PROMOCJA INTEGRACJI I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Nie zachowano proporcji pomiędzy procentowym udziałem wkładu własnego (9,09%) a wnioskowaną kwotą dofinansowania ze środków PFRON (90,91%).
Zadanie nie ma charakteru ponadregionalnego.
Brak wersji papierowej i elektronicznej załącznika Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów

W części A wniosku stwierdzono następujące błędy:
- W pkt 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON,
- W pkt 6 brak informacji o prowadzonej działalności statutowej,
- W pkt 8 brak informacji od kiedy prowadzona jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz brak opisu takich działań,
- Wypis z KRS nie jest oryginałem ani nie jest poświadczony za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracow. PFRON.

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
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STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "KREATOR" ZIELONA GÓRA

Tytuł projektu SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - RAZEM 2010

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przekroczony limit procentowy w poz. Koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania.
Brak załącznika w wersji papierowej i elektronicznej Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów.

W część A wniosku stwierdzono następujące błędy:
- W pkt 4 brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON,
- W pkt 6 brak informacji o prowadzonej działalności statutowej,
- w pkt 8 brak informacji od kiedy prowadzona jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz brak opisu takich działań,
- Wypis z KRS nie jest oryginałem ani nie jest poświadczony za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu lub pracow. PFRON.

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

Oddział łódzki

FUNDACJA "DOM W ŁODZI" ŁÓDŹ

Tytuł projektu JETSEM SUPERBOHATEREM

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Deklarowany wkład własny nie wynosi co najmniej 10% wydatków kwalifikowalnych zadania (Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego). W zadaniu 1 jest na poziomie 9,53%, w zadaniu 2 wynosi 9,09%.
Brak co najmniej jednego wspólnego dla projektu wskaźnika rezultatu, odnoszącego się do wszystkich zadań.  Opis spodziewanego przez Wnioskodawcę oddziaływania nie odnosi się do całego projektu, dotyczy 
oddzielnie poszczególnych zadań.  W zadaniu 1 pkt. 9.II.B – wkład własny Wnioskodawcy...-nieprawidłowo wypełniony, niezgodnie z budżetem zadania.
W zadaniu 2 brak załącznika 5.b – informacji o liczbie wszystkich dotychczasowych wydań – w wersji papierowej i elektronicznej. 
W wersji elektronicznej załącznik 5.c - ocena merytorycznej przydatności publikacji– został zapisany w formacie niezgodnym z ogłoszeniem o konkursie, nie otwiera się.

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

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

FUNDACJA "JAŚ I MAŁGOSIA ŁÓDŹ

Tytuł projektu TEATR BEZ KURTYNY

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Kserokopia wypisu z rejestru sądowego nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, sekretarza sądu lub pracownika PFRON. 
Zadanie nie jest przypisane do odpowiedniego celu. Do realizacji celu nr 3-Rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych przypisano zadania wskazane w pkt. 1 ust. 2 ogłoszenia o konkursie w pkt. 9 i 
12, a Wnioskodawca zgłosił zadanie nr 10, nie realizowane w celu nr 3. 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zgłoszone zadanie powinno mieć charakter ponadregionalny, a we wniosku wskazano na regionalny zakres terytorialny zadania.

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
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FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI "KRWINKA" ŁÓDŹ

Tytuł projektu PUNKT KONSULTACYJNO-DORADCZY DLA RODZIN DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadanie nie jest przypisane do odpowiedniego celu. Do realizacji celu nr 4-Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych przypisano zadania wskazane w pkt. 1 ust. 2 ogłoszenia o konkursie w 
pkt. 3, 7 i 8, a Wnioskodawca zgłosił zadanie nr 4, nie realizowane w celu nr 4.

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

FUNDACJA GAJUSZ ŁÓDŹ

Tytuł projektu NIE JESTEM ANIOŁKIEM

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadanie nie jest przypisane do odpowiedniego celu. Do realizacji celu nr 3-Roziwjanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych przypisano zadania wskazane w pkt. 1 ust. 2 ogłoszenia o konkursie w pkt. 9 i 
12, a Wnioskodawca zgłosił zadanie nr 11, nie realizowane w celu nr 3.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

FUNDACJA II ŁÓDZKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ŁÓDŹ

Tytuł projektu TWÓJ SUKCES, NASZA RADOŚĆ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

We wniosku nie podano pełnej nazwy Wnioskodawcy.Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zgłoszone zadanie (nr 2) powinno mieć charakter ponadregionalny, a Wnioskodawca we wniosku wskazał regionalny zakres 
terytorialny zadania. Kserokopia wypisu z rejestru sądowego nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, sekretarza sądu lub pracownika PFRON. Brak załącznika: schemat 
IPD, w wersji papierowej i elektronicznej.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
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FUNDACJA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "PHENIX" ŁÓDŹ

Tytuł projektu INTEGRACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Deklarowany w kolejnych latach realizacji projektu wkład własny nie wynosi co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych zadania (Wnioskodawca nie jest organizacją pożytku publicznego). W zadaniu nr 1 jest on na 
poziomie 19,65%, w zadaniu nr 2 w wysokości19,77%.
W obu zadaniach nieprawidłowo wypełniono punkt 9.I – Informacja o całkowitych kosztach zadania w kolejnych latach realizacji. 
Załącznik-schemat IPD w wersji elektronicznej został zapisany w formacie niezgodnym z ogłoszeniem o konkursie.

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

06 organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań 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

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMI" ZDUŃSKA WOLA

Tytuł projektu WYKWALIFIKOWANY OPIEKUN = SKUTECZNIEJSZA REHABILITACJA

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie złożone wnioskowane zadanie nr 3 – Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin... powinno mieć charakter ponadregionalny, a we wniosku 
wskazano na regionalny zakres terytorialny zadania.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

KLUB LOKALNEJ INTEGRACJI "LONIA" ŁÓDŹ

Tytuł projektu TERAPEUCI BLIŻEJ NAS

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Załączony statut nie został opatrzony pieczęcią sądu. 
Brak załącznika – Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów (w wersji papierowej i elektronicznej). 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zadanie nr 3 powinno mieć charakter ponadregionlany, a we wniosku wskazano na regionalny zakres terytorialny zadania.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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KLUB LOKALNEJ INTEGRACJI "LONIA" ŁÓDŹ

Tytuł projektu WYJŚCIE Z SAMOTNI - WSPÓLNA SPRAWA

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Załączony statut nie został opatrzony pieczęcią sądu. 
Brak załącznika – Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów (w wersji papierowej i elektronicznej). 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zadanie nr 2 powinno mieć charakter ponadregionlany, a we wniosku wskazano na lokalny zakres terytorialny zadania.

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

KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH "OMEGA" ŁÓDŹ

Tytuł projektu "INTEGRACJA POPRZEZ SPORT". VII OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJ W KRĘGLACH KLASYCZNYCH NIEWIDOMYCH I
SŁABOWIDZĄCYCH O PUCHAR NIEBIESKICH ŹRÓDEŁ I OGÓLNOPOLSKI TTURNIEJ W WARCABACH 100- POLOWYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak załącznika – Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów (w wersji papierowej i elektronicznej).

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

KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH "OMEGA" ŁÓDŹ

Tytuł projektu "SPRAWNOŚĆ I INTEGRACJA POPRZEZ TURYSTYKĘ I REKREACJĘ". X OGÓLNOPOLSKI ZLOT TURYSTYCZNY Z OKAZJI
ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI I DNIA BIAŁEJ LASKI

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zgodnie z zapisem w KRS do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch osób i ich podpisy: prezesa lub jego 
zastępcy oraz innego członka rady klubu albo prezesa i zastępcy lub innych osób upoważnionych przez radę, a wniosek został podpisany tylko przez jedna osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji, przez 
prezesa.
Brak załącznika – Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów (w wersji papierowej i elektronicznej).

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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ŁÓDZKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŁÓDŹ

Tytuł projektu KONFERENCJA "NIEPEŁNOSPRAWNI MAJĄ GŁOS" - KONTYNUACJA CYKLU

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wkład własny nie wynosi co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych zadania (Wnioskodawca nie jest organizacją pożytku publicznego).
We wniosku wykazano wkład własny na poziomie 19,50%.
Załączniki 5b – Informacja o liczbie wszystkich dotychczasowych wydań  i 5c – ocena merytoryczna przydatności publikacji w wersji elektronicznej zostały zapisane w formacie niezgodnym z ogłoszeniem o konkursie i 
nie otwierają się.

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

ŁÓDZKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŁÓDŹ

Tytuł projektu OŚRODEK INFORMACJI SPOŁECZNEJ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskowana kwota dofinansowania przekracza 150.000,00 zł, ale wykazany wkład własny finansowy nie wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych zadania (Wnioskodawca nie jest organizacją pożytku 
publicznego). W okresie 01.01.2010 do 31.03.11 wynosi 1,05%, od 01.04.2011-31.03.2012 i 01.04.2012-31.03.2013 .tj. 1,10 %.

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

OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "NASZE ZDROWIE" ŁÓDŹ

Tytuł projektu KONTYNUACJA REHABILITACJI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wersja elektroniczna wniosku się nie otwiera, została zapisana w niewłaściwym formacie.
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zadanie powinno mieć charakter ponadregionalny, we wniosku wskazano na lokalny zakres terytorialny zadania.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KUTNIE KUTNO

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

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wkład własny deklarowany przez Wnioskodawcę na kolejne lata jest mniejszy niż minimalny wkład 10% (Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego). Na okres 01.04.2011-31.03.12 wynosi 8,27%, a na 
okres 01.04.2012-31.03.2013 – 9,92%.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

POLSKIE TOWARZYSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZARZĄD GŁÓWNY ŁÓDŹ

Tytuł projektu III ŁÓDZKI PIKNIK LOTNICZY "BĄDŹMY RAZEM"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Załączony statut nie został opatrzony pieczęcią sądu. 
Umowa partnerska została podpisana ze strony Wnioskodawcy tylko przez jedną osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji, a zgodnie z zapisem w KRS do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i 
składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu głównego działających łącznie. 
Kserokopia umowy partnerskiej potwierdzona została za zgodność z oryginałem przez jedną osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. 
Wkład własny wpisany w pkt 9. części B wniosku nie jest zgodny wkładem własnym wpisanym w załączniku nr 5 do wniosku-budżecie zadania. We wniosku wpisano wkład własny niefinansowy, który nie został 
umieszczony w budżecie.

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

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ ŁÓDZKI ŁÓDŹ

Tytuł projektu WIEDZA DROGĄ DO WALKI Z CHOROBĄ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W zadaniu drugim deklarowany w kolejnych latach realizacji zadania wkład własny nie wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych zadania (Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego0> W okresie 
01.04.2011-31.03.2012 jest na poziomie 9,66%, w kolejnym okresie 01.04.2012-31.03.2013 wynosi 9,38%

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych
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STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCE" ŚWINICE WARCKIE

Tytuł projektu OGÓLNOPOLSKA IMPREZA "NIE PANIKUJ! - RATUJ!"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Kserokopia wypisu z rejestru sądowego nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, sekretarza sądu lub pracownika PFRON. 
Załączony statut nie został opatrzony pieczęcią sądu.
Deklarowany wkład własny nie wynosi co najmniej 10% (Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego), wynosi 9,09%

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

STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCE" ŚWINICE WARCKIE

Tytuł projektu ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU DRUŻYN HARCERSKICH "NIEPRZETARTEGO SZLAKU"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Kserokopia wypisu z rejestru sądowego nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, sekretarza sądu lub pracownika PFRON. 
Załączony statut nie został opatrzony pieczęcią sądu.

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

STOWARZYSZENIE "NASZA GALERIA" ŁÓDŹ

Tytuł projektu PLENER MALARSKI "ŁÓDZKIE WARTE UTRWALENIA I POKAZYWANIA"/PUBLIKACJE NA POTRZEBY PLENERU MALARSKIEGO
"ŁÓDZKIE WARTE UTRWALENIA I POKAZYWANIA"/PRACOWNIA PLASTYCZNA "NASZEJ GALERII"

Cel projektu CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt nie jest zintegrowany przez wspólny cel (3 zadania-3 różne cele). Brak wspólnego tytułu projektu (3zadania-3 tytuły).Brak conajmniej jednego wspólnego wskaźnika rezultatu dla wszystkich zadań, 
odnoszącego się do projektu. Wersja elektroniczna wniosku nie otwiera się. Zadanie 2 - Brak załączników: 5b-Informacji o liczbie wszystkich dotychczasowych wydań i 5c-Ocena merytoryczna przydatności 
publikacji.W kosztach związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania przekroczono limit określony w ogłoszeniu o konkursie, ale zadanie ma charakter promocyjny. Zadanie 3 - Zgodnie 
z ogłoszeniem o konkursie cel-Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych-zgłoszony we wniosku wymaga załączenia opisu i schematu IPD-brak ww załączników. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zadanie 
powinno mieć charakter ponadregionalny, a we wniosku wskazano na regionalny zakres terytorialny zadania.

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

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

12 opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania
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STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY I OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ 
"POMOST"

ŁÓDŹ

Tytuł projektu NIE TYLKO LEKI LECZĄ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wykazany w kolejnych latach realizacji zadania wkład własny nie wynosi co najmniej 10% (Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego). W okresie 01.04.11-31.03.12 wynosi 5,30% w okresie 01.04.12-
31.03.13 to 9,14%. 
Wnioskowane kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji zadania przekraczają 150.000,00 zł, ale wykazany wkład własny finansowy nie wynosi co najmniej 5% (Wnioskodawca jest organizacją pożytku 
publicznego). W okresie 01.04.11-31.03.12 wynosi 2,65% w okresie 01.04.12-31.03.13 to 4,57%.
W pkt. 9 części B wniosku w kolejnych latach realizacji zadania pkt. I i II nie są zgodne, informacja o całkowitych kosztach zadania nie pokrywa się z danymi z pkt. wartość kosztorysowa zadania w odniesieniu do 
kosztów kwalifikowalnych.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

SIERADZ

Tytuł projektu DO SAMODZIELNOŚCI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Umowa partnerska podpisana jest ze strony Wnioskodawcy tylko przez jedną osobę upoważniona do reprezentowania Stowarzyszenia, a zgodnie z wypisem z rejestru sądowego dla ważności oświadczeń woli, jak 
również wszelkich pism, w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa zarządu lub wiceprezesa zarządu oraz jednego z członków zarządu.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POKÓJ" ŁÓDŹ

Tytuł projektu RUCH W OBRAZIE

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Deklarowany wkład własny nie wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych zadania (Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego), jest on na poziomie 9,61%.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH 
SPOJRZENIE

ŁÓDŹ

Tytuł projektu SZKOLENIE TYFLOLOGICZNE/KURS TYFLOLOGICZNY/KURS DORADZTWA ZAWODOWEGO

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt nie jest zintegrowany przez wspólną nazwę, każde zadanie ma inny tytuł nadany przez Wnioskodawcę

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

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "PRZYTUL MNIE" ŁÓDŹ

Tytuł projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Kserokopia wypisu z rejestru sądowego nie została potwierdzona za zgodnośc z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, sekretarza sądu lub pracownika PFRON. Podpis potwierdzający zgodność z oryginałem 
kserokopii statutu nie został opatrzony pieczęcią imienna osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy.
Załączniki: opis i schemat IPD oraz uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów nie zostały opatrzone podpisami i pieczęciami imiennymi osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy. W 
wersji elektronicznej załącznik: schemat IPD cz. I został zapisany w formacie niezgodnym z ogłoszeniem o konkursie.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "PRZYTUL MNIE" ŁÓDŹ

Tytuł projektu AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI/PROWADZENIE GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Kserokopia wypisu z rejestru sądowego nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, sekretarza sądu lub pracownika PFRON. Podpis potwierdzający zgodność z oryginałem 
nie został opatrzony pieczęcią imienna osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy. Załączniki: opis i schemat IPD oraz uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów nie zostały opatrzone 
podpisami i pieczęciami imiennymi osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy. Zgłoszone w projekcie zadania nie mają wspólnego tytułu.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WSPÓLNA TROSKA" SKIERNIEWICE

Tytuł projektu KAŻDY MA PRAWO ZNAĆ PRAWO

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak załącznika: Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów-w wersji papierowej i elektronicznej. 
Kserokopia wypisu  z rejestru sądowego nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, sekretarza sądu lub pracownika PFRON. 
Statut nie został opatrzony pieczęcią sądu.

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

TOWARZYSTWO AKTYWIZACJI MUZYCZNO-TEATRALNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŁÓDŹ

Tytuł projektu WARSZTATY TEATRALNO - MUZYCZNE DLA INSTRUKTORÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z OSOBAMI
NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Załączony statut nie został opatrzony pieczęcią sądu. 
W wersji papierowej brak załącznika Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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 małopolski

"RAZEM W ŚWIECIE" FUNDACJA NOWY SĄCZ

Tytuł projektu REHABILITACJA W OPARCIU O DOGOTERAPIĘ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Fundacja oświadczyła, że posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON. Nazwa Fundacji niezgodna z KRS. Nie wpisano działalności odpłatnej - niezgodność z KRS. Wpisano działalność nieodpłatną niezgodnie z 
KRS. Nie wpisano przedmiotu działalności gospodarczej oraz numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców - niezgodność z KRS.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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"RAZEM W ŚWIECIE" FUNDACJA NOWY SĄCZ

Tytuł projektu SZKOLENIE PSÓW ASYSTUJĄCYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Nazwa Fundacji niezgodna z KRS. Nie wpisano informacji o działalności odpłatnej - niezgodność z KRS. Wpisano działalność nieodpłatną niezgodnie z KRS. NIe wpisano przedmiotu działalności gospodarczej oraz 
numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców - niezgodnośc z KRS. Niezgodność w zakresie informacji dotyczącej zobowiązań wobec PFRON.

07 zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową

FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO" KRAKÓW

Tytuł projektu WSPARCIE FUNKCJONOWANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - ASYSTENT OSOBISTY

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

niezgodna suma kontrolna wniosku w wersji papierowej z sumą kontrolną wersji elektronicznej; 
niezgodność informacji podanych we wniosku dotyczących działalności odpłatnej z zapisem w KRS

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO" KRAKÓW

Tytuł projektu REHABILITACJA POPRZEZ WARSZTATY TERAPII ARTYSTYCZNEJ 

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

niezgodna suma kontrolna wniosku w wersji papierowej z sumą kontrolną w wersji elektronicznej; 
niezgodność informacji podanych we wniosku dotyczących odpłatnej działalności z zapisem w KRS; 
brak informacji o funkcjonowaniu placówki 5 dni w tygodniu minimum 10 miessięcy w roku w cz.B tab.1 "Opis zadania"

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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FUNDACJA EDUKACJI INFORMATYCZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO KRAKÓW

Tytuł projektu LINUX I DARMOWE NARZĘDZIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wniosek podpisany przez osobę nie wymienioną w KRS - brak pełnomocnictwa. Podpis nie opatrzony pieczęcią imienną. W zgłoszonych przez Fundację dwóch wnioskach dotyczących tego samego celu zakres 
realizacji zadań jest taki sam. Dopuszcza się możliwość złożenia dwóch wniosków, w których ogłoszone projekty dotyczą realizacji tego samego celu, pod warunkiem, iż zakres realizacji zadań zgłoszonych w 
projektach będzie różny. Brak aktualnego wypisu z rejestru sądowego - załączono nieobowiązujący dokument. Statut nie opatrzony pieczęcią Sądu - kserokopia nie poświadczona za zgodność z oryginałem. Brak 
podpisu i pieczątki imiennej osoby upoważnionej - dotyczy załącznika nr 4,5,7 i 8 wniosku części A. Niewłaściwie wypełniony pkt 4 i 5 na str. 2 wniosku. Brak pieczątki imiennej osoby upoważnionej na zał. nr 1,2 i 4 
wniosku części B.

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

FUNDACJA EDUKACJI INFORMATYCZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO KRAKÓW

Tytuł projektu DARMOWE NARZĘDZIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH ZAWARTE W SYSTEMIE LEOPARD FIRMY APPLE

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wniosek podpisany przez osobę nie uprawnioną - niewymienioną w KRS - brak pełnomocnictwa. Podpis nie opatrzony pieczęcią imenną. 
Nieprawidłowy udział własny - 18,44%, a Fundacja nie posiada statutu OPP. W zgłoszonych przez Fundacje dwóch wnioskach zakres realizacji zadań jest taki sam, a zgodnie z zasadmi konkursu dopuszcza się 
złożenie dwóch wniosków, w których zostaną ogłoszone projekty dotyczące realizacji tego samego celu, pod warunkiem, iż zakres realizacji zadań zgłoszonych w projektach będzie różny. 
Brak aktualnego wypisu z rejestru sądowego. Dołączony statut nie potwierdzony za zgodność z oryginałem, brak pieczęci sądu. Brak podpisu i pieczątki imiennej osoby upoważnionej na zał. nr 1,2,4,5,7 i 8 do 
wniosku.

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

FUNDACJA HELPFUL HAND KRAKÓW

Tytuł projektu ZLOT DELFINÓW

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

KRS i Statut nie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Niewłaściwy opis na nośniku elektronicznym. Niewłaściwe wypełniony pkt 4 i 5 str. 2 wniosku. Brak załącznika w wersji elektronicznej - uzasadnienie 
konieczności poniesienia określonych nakładów.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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FUNDACJA JAŚKA MELI POZA HORYZONTY LANCKORONA

Tytuł projektu FESTIWAL POZA HORYZONTY

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wypis z KRS nie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Statut nie opatrzony pieczęcią sądu.

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

FUNDACJA KRAKOWSKIE INICJATYWY KRAKÓW

Tytuł projektu PROWADZENIE E-CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WWW.NIEPEŁNOSPRAWNY-TURYSTA.EU ORAZ PROMOCJA 
ZNAKU DOSTĘPNOŚCI JESTEŚMY OTWARCI

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Część A: nieprawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem Statut, brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON, brak podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT, niezgodny z KRS zapis dotyczący 
działalności odpłatnej.
Część B: brak oddzielnych dla każdego zadania załączników "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów", brak załączników "Budżet zadania" w wersji papierowej, brak przynajmniej jednego 
wspólnego wskaźnika rezultatu, błędnie pod względem rachunkowym wkład własny niefinansowy.

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM IM. BŁ. ANIELI SALAWY KRAKÓW

Tytuł projektu KOMPLEKSOWA REHABILITACJA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak załączników w wersji elektronicznej: Opis IPD oraz Schemat IPD. Nie potwierdzony za zgodność z oryginałem KRS i Statut. Nie spełnienie warunków zadania o charakterze regionalnym: rozdz. IV pkt 9, podpkt 
1,3,4 ogłoszenia o konkursie. Niewłaściwie zakreślony pkt 11 str. 10 wniosku pozycja - inne dokumenty.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PODOLANY

Tytuł projektu PROWADZENIE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W OŚRODKU REHABILITACYJNYM W 
PODOLANACH W 2010 ROKU

Cel projektu CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Każde z dwóch zadań składających się na projekt realizuje inny cel, nieprawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem Statut, niezgodne z KRS zapisy dotyczące działalności odpłatnej i nieodpłatnej, nie opisana 
płyta, brak zapisu w części B zadanie 1 w pkt "Opis zadania" nt. ciągłości pracy placówki i w pkt 6 nt. posiadania lub wynajmowania przez Fundację obiektu, w którym działa placówka, brak zgodnego dla obu zadań 
wskaźnika rezultatu.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM STRÓŻE

Tytuł projektu ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przekroczona dopuszczalna kwota wnioskowanego dofinansowania.

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

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM STRÓŻE

Tytuł projektu VI EUROPEJSKI FESTIWAL OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przekroczona dopuszczalna kwota wnioskowanego dofinansowania.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO "RÓWNAĆ SZANSE" CHOCZNIA

Tytuł projektu "OTWÓRZMY SZERZEJ DRZWI INTEGRACJI"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Nie jest zachowany charakter ponadregionalny projektu - zadania na terenie woj. śląskiego i małopolskiego nie są prowadzone w jednakowym zakresie, - (45 beneficjentów z woj. małopolskiego będzie uczestniczyć w 
zajęciach o charakterze ciągłym, a 10 beneficjentów z woj. śląskiego będzie uczestniczyło w zajęciach w ramach wyjazdu integracyjnego). Wnioskodawca nie przewiduje stworzenia IPD dla każdej osoby 
niepełnosprawnej będącej beneficjentem projektu (tj. nie przewiduje utworzenia IPD dla 10 beneficentów - dzieci niepełnosprawnych z województwa śląskiego, gdyż osoby te nie będą objęte ciągłą terapią).

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

GRAAL STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSOBOWOŚCI DZIECI MODLNICA

Tytuł projektu CYKL SZKOLENIOWY. ZESPÓŁ DOWNA. W KIERUNKU ZMIAN.

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1) Stowarzyszenie nie spełnia kryteriów uprawniających do złożenia wniosku -Zgodnie z oświadczeniem  w części B organizacja posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON1; brak podstawy zwolnienia z wpłat na 
PFRON; brak prawidłowego  opisu  płyty CD;3) KRS potwierdzony przez radcę prawnego który jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia –niezgodne z prawem; brak statutu potwierdzonego za zgodność z 
oryginałem (brak podpisu pod pieczątką imienną); kwota wnioskowanego dofinansowania niezgodna z ogłoszeniem o konkursie(kwota dofinansowania w celu nr 4 nie może być wyższa niż 200 tys liczonej  
proporcjonalnie do okresu realizacji zadania. 
Ponieważ projekt jest realizowny 3 miesiące kwota maksymalnego dofinansowania nie może być większa niż 50 tys. Wnioskodawca wnioskuje o 60 460 zł)

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

GRAAL STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSOBOWOŚCI DZIECI MODLNICA

Tytuł projektu ZESPOLOWI.PL-KOMPLEKSOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I INFORMACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI Z ZESPOŁEM 
DOWNA

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1)Brak statutu potwierdzonego za zgodność z oryginałem  (brak podpisu pod pieczątką imienną osoby uprawnionej),
2) brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON,
3) brak prawidłowego  opisu  płyty CD; 
4) KRS potwierdzony przez radcę prawnego który jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia – niezgodne z prawem

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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KLUB SPORTOWY "BÓR" TOPORZYSKO

Tytuł projektu HIPOTERAPIA - REHABILITACJA I INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 2010 R.

Cel projektu CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie nie istnieje możliwość łączenia w jednym projekcie realizacji kilku celów. Nie jest dopuszczalny inny sposób łączenia zadań w danym projekcie niż wskazany w ust. 4 ogłoszenia o 
konkursie. We wniosku może być zgłoszony wyłącznie jeden projekt. W zadaniu nr 1 nie spełniony warunek zadania o charakterze lokalnym - usługi w placówce muszą być świadczone w sposób ciągły tj. co najmniej 
5 dni w tygodniu przez co najmniej 10 miesięcy w roku. Niewłaściwie zakreślony pkt 10 str.5 pozycja schemat IPD. W zadaniu nr 2 przekroczona kwota wnioskowana, zadanie powinno mieć charakter 
ponadreionalny - zgłoszono jako regionalne. Niewłaściwie zakreslony pkt 11 str. 19 pozycja inne dokumenty.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

ODDZIAŁ MIEJSKI KRAKOWSKI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI KRAKÓW

Tytuł projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ POSZERZANIE WIEDZY I 
UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH SEKTORA DZIAŁAJĄCEGO NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wkład własny niezgodny z wymogami konkursu (9,09%, a Stowarzyszenie nie posiada zapisu o działalności OPP). Statut nie potwierdzony za zagodność z oryginałem. Brak załącznika w wersji papierowej i 
elektronicznej - uzasadnienie poniesienia określonych nakładów. 
Przekroczna kwota wnioskowana. Nieprawidłowa data zakończenia projektu. Niewłaściwe wypełniony pkt 10 str.6 wniosku. Brak informacji w KRS o działalności odpłatnej, we wniosku wskazano pobieranie opłat od 
beneficjentów ostatecznych projektu.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM  KOŁO W 
MYŚLENICACH

MYŚLENICE

Tytuł projektu PROWADZENIE REHABILITACJI DOROSŁYCH OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W ODDZIALE WSPARCIA PRZY 
ZARZĄDZIE KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOSLEDZENIEM UMYSŁOWYM W MYŚLENICACH

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

brak załącznika"uzasadnienie konieczmności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania" w wersji elektronicznej

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W MIECHOWIE MIECHÓW

Tytuł projektu REHABILITACJA KU GODNEMU CZŁOWIECZEŃSTWU

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

niezgodność informacji podanych we wniosku z zapisem w KRS (wg KRS stowarzyszenie nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców, zaś we wniosku podany jest numer wpisu do rejestru przedsiębiorców)

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ KRAKÓW

Tytuł projektu "RYNEK PRACY DLA CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE"

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak załącznika - Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów - w wersji papierowej i elektronicznej dla każdego zadania odzielnie (załączono jedno wspólne uzasadnienie na wszystkie zadania, które 
tworzą projekt). Niewłaściwie uzupełniono pkt 10 str. 47 wniosku.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych

06 organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań 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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO 
"KLUCZ"

KLUCZE

Tytuł projektu PODAJ DALEJ - ROZPOWSZECHNIANIE DOBRYCH PRAKTYK W PROCESIE AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadanie niezgodne z celem projektu, brak załączników "Opis IPD" i "Schemat IPD", niezgodność z KRS  wpisów we wniosku  dotyczących działalności odpłatnej i nieodpłatnej, brak załącznika "Uzasadnienie 
konieczności poniesienia określonych nakładów".

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO 
"KLUCZ"

KLUCZE

Tytuł projektu PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CENTRUM REHABILITACJI "JUNIOR"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Niezgodny dla obu zadań tytuł projektu i opis spodziewanego przez Wnioskodawcę oddziaływania zadania, brak przynajmniej jednego wspólnego dla obu zadań wskaźnika rezultatu, brak oddzielnych dla każdego 
zadania załączników "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów", brak wspólnej grupy beneficjentów, brak pełnej informacji odnośnie zadania lokalnego zgodnie z rozdz. IV pkt 9 ogłoszenia o 
konkursie.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "BEZ BARIER" ZAKLICZYN

Tytuł projektu PROWADZENIE OŚRODKA POBYTU DZIENNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wniosek zapisany w nieprawidłowym formacie - brak możliwości odczytania poprzez generator do V konkursu; nieprawidłowo wypełniony pkt 5 "status prawny" w części A wniosku; brak załączników opis IPD i 
Schemat IPD w wersji elektronicznej.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI "DOM NADZIEI" KRAKÓW

Tytuł projektu PROWADZENIE OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak załącznika Opis IPD w wersji elektronicznej. Brak załącznika Schemat IPD w wersji elektronicznej. Niewłaściwie zakreślony pt. 6, str. 13 - pozycja Inne dokumenty.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

STOWARZYSZENIE ZIEMI OSWIĘCIMSKIEJ NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH OŚWIĘCIM

Tytuł projektu PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak zapisu w części B w pkt "Opis zadania" dot. świadczenia w placówce usług na rzecz osób niepełnosprawnych w sposób ciągły, nieprawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem Statut, błędnie wpisano 
"tak" w części B w tab.11 pkt 6.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZĄCYCH "POGÓRZE"

TARNÓW

Tytuł projektu SPORT DROGĄ DO POKONANIA BARIER

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wniosek podpisany niezgodnie z KRS. Wkład własny nieprawidłowy (8,17%, a Stowarzyszenie nie posiada statusu OPP. Brak załącznika - pełnomocnictwo do podpisania wniosku. Statut Stowarzyszenia nie 
potwierdzony za zgodność z oryginałem. Niewłaściwie wypełniony pkt. 6 i 7 na str. 2 wniosku (dotyczy działalności odpłatnej i gospodarczej) - niezgodność z KRS. Brak załącznika w wersji elektronicznej - 
uzasadnienie konieczności ponienienia określonych nakładów. Przekroczona kwota wnioskowana.

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

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHOROGIEW KRAKOWSKA KRAKÓW

Tytuł projektu HARCERZE NA KOLNEJ

Cel projektu CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zgłoszone we wniosku zadania są niezgodne z zasadami wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie: nie istnieje możliwość łączenia w jednym projekcie kilku celów, nie jest dopuszczalny inny sposób łączenia zadań niż 
wskazany w ust. 4 ogłoszenia o konkursie, we wniosku może być wskazany wyłącznie jeden projekt. Niewłaściwy zakres terytorialny zadań - we wniosku podano regionalny, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie 
zadanie musi mieć charakter ponadregionalny. Przekroczone kwoty wnioskowane zadań. Brak załącznika w wersji papierowej - uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów. Niewłaściwie zakreślony 
pkt 4, str. 2 i pkt 10 str. 4 wniosku

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

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

Oddział mazowiecki

CHORĄGIEW STOŁECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO WARSZAWA

Tytuł projektu TWÓRCZE DZIAŁANIE DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt zweryfikowany negatywnie ze względu na:
- Nie wniesienie minimalnego wkładu własnego ( co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych zadania w przypadku fundacji lub organizacji posiadającej status Organizacji Pozytku Publicznego)- wniesiony wkład do 
projektu wynosi 5,41%;
- braku załącznika pn. "uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów" w wersji elektronicznej;
- przekroczenie limitu kosztów na działania informacyjne. Wyznaczony limin nie może przekroczyć 5%, podany limit w budżecie zadania wynosi 6,22%

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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FUNDACJA "CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO" WARSZAWA

Tytuł projektu REHABILITACJA PRZEZ TWÓRCZOŚĆ.

Cel projektu CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak elektronicznej wersji wniosku oraz wymaganych załączników; brak poświadczenia kopii KRS przez osobę upoważnioną; brak umowy partnerskiej; brak "uzasadnienia konieczności poniesienia określonych 
nakładów"; niespójne wskaźniki rezultatu; opisy oddziaływania zadania opisane dla poszczególnych zadań a nie dla całości projektu; okres realizacji od 01.01.2010 do 31.12.2012 obejmuje 2 lata, a we wniosku 
przewidywana liczba beneficjentów oraz prognoza budżetu obejmują 3 lata.

Zadanie nr 9: 
- brak zgodności zadania z celem; 
Zadanie nr 4:
- brak minimalnego wkładu własnego;
Zadanie nr 11:
- brak zgodności zadania z celem; zadanie zostało wskazane w ramach innego celu niż pozostałe 3 
zadania;
Zadanie nr 12:
- brak zgodności zadania z celem.

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

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

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

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

FUNDACJA "POMOCNA ŁAPA ŁOCHÓW

Tytuł projektu PIES I JA

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W części A wniosku brak podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na PFRON, statut poświadczony niezgodnie z ogłoszeniem o konkursie.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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FUNDACJA "POMOCNA ŁAPA ŁOCHÓW

Tytuł projektu AKADEMIA POMOCNA ŁAPA

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak poświadczonego statutu fundacji przez osoby uprawnione. Brak podstawy zwolnienia na rzecz PFRON. Wg. KRS Wnioskodawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw, w tab.7 cz.A wniosku wpisano "nie 
dotyczy", a działania prowadzone są odpłatnie.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

FUNDACJA "POMOCNA ŁAPA ŁOCHÓW

Tytuł projektu PSY ASYSTUJĄCE

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W tab. 4 części A wniosku Wnioskodawca nie wskazał podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.
W tab. 7 części A wniosku Wnioskodawca nie podał numeru wpisu oraz przedmiotu dziłalności gospodarczej, pomimo tego iż z odpisu z KRS wynika, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców. 
Kopia statutu poświadczona niezgodnie z zasadani ogłoszenia o konkursie.

07 zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową

FUNDACJA ARTYSTYCZNA TST PRUSZKÓW

Tytuł projektu ARTYŚCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-RÓWNOUPRAWNIONYMI TWÓRCAMI KULTURY

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W części A wniosku brak podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na PFRON.
W części B zadania nr 2 brak "innych dokumentów" wykazanych w tabeli 11 pkt6.

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
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FUNDACJA ARTYSTYCZNA TST PRUSZKÓW

Tytuł projektu KULTURA BEZ BARIER 2 - PRZEGLĄD TWÓRCZOSCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W cz. A wniosku pkt.4 nie podano podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON. W części B wniosku pkt.11 zaznaczono że do wniosku dołączono inne dokumenty jednak w dostarczonej dokumentacji ich nie ma.

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

FUNDACJA AWANGARDA WARSZAWA

Tytuł projektu WARSZTATY PROJEKTOWANIA WRAZ Z POKAZEM MODY I WYSTAWĄ WYROBÓW - AWANGARDOWA ZIMA 2010

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON,
- brak pieczęci Sądu na Statucie Fundacji,
- informacja z tab. 5 w części A niezgodna z oświadczeniem ze str. 16 wniosku.

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

FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ WARSZAWA

Tytuł projektu IMPREZA MIKOŁAJKOWA PT. "MIKOŁAJU, NIE ZAPOMNIJ O NAS" PRZYGOTOWANA DLA DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie rozdz. VI pkt 2 maksymalne dofinansowanie dla celu nr 3 wynosi 200.000 zł na realizację projektu przez okres 12 miesięcy. Analiza wniosku wykazała przekroczenie maksymalnej 
kwoty o jaką może ubiegać się Wnioskodawca w stosunku do okresu realizacji projektu.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO? WARSZAWA

Tytuł projektu PROWADZENIE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - PO CIĘŻKICH URAZACH 
NEUROLOGICZNYCH, Z SYNDROMEM APALLICZNYM W CENTRUM ZDROWIA DZIECKA ORAZ W WIEJSCACH ICH 
ZAMIESZKANIA

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak wspólnego tytułu dla zadań projektu - Zgodnie zasadami ogłoszonymi w konkursie rozdz.III ust.4 "w przypadku gdy projekt dotyczy kilku zadań - należy wskazać ten sam tytuł projektu w poszczególnych 
częściach B wniosku". 
Zgodne z zasadami konkursu rozdz. VI ust.2 w przypadku celu nr 2 maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może być wyższa niż 800.000,00 zł. Fundacja wnioskuje o dofinansowanie w wys. 1.208.502,00 zł. 
Brak wymaganych informacji w zad. 1. Nie spełniono warunku opisanych w rozdz. IV ust.9 - o posiadanych zasobach lokalowych oraz o prowadzeniu usług co najmniej 5 dni w tygodniu i 10 miesięcy w roku.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych

FUNDACJA INTEGRACJA WARSZAWA

Tytuł projektu AGENCJA INFORMACYJNA - INTEGRACJA INFO

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

w części A wniosku  niekompletne są załączniki:
-w ksero KRS brakuje str. 4
-Statut Organizacji nie jest opatrzony pieczęcią Sądu.
W części B wniosku przekroczono maksymalna kwotę dofinansowania dla celu 5 i zadania 10.Realizacja zadania trwa 3/4 roku, zatem kwota dofinansowania maksymalne może wynosić 150.000,00 zł.

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
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FUNDACJA INTEGRACJA WARSZAWA

Tytuł projektu KIERUNEK PRACA/ KIERUNEK SZKOLENIE/ KIERUNEK INFORMACJA

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-Statut przedłozony do wniosku nie jest opatrzony pieczecią Sądu;
-brak takiego samego tytułu dla poszczególnych zadań (zgodnie z rozdz. III okt 3 ogłoszenia o konkursie);
-w tab. 11 przy zał. nr 5 wpisano NIE natomiast dokumenty przedłożono do wniosku.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych

06 organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań 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

FUNDACJA KLUCZ NA RZECZ EDUKACJI I UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA OSÓB NIEWIDOMYCH 
I SŁABOWIDZĄCYCH

WARSZAWA

Tytuł projektu DAISY - STANDARD XXI WIEKU. MULTIMEDIALNE LEKTURY I BESTSELLERY DLA CZYTELNIKÓW Z USZKODZONYM 
WZROKIEM.

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zgodnie z zasadami V konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku rozdz. VI pkt. 2 kwota dofinansowania projektu w przypadku 3 celu nie może być wyższa niż  200.000,00 zł. 
Wniosek w wersji elektronicznej został przysłany w innym formacie pliku niż przewidziany dla wniosków wypełnianych w Generatorze Wniosków.
W części A wniosku zaznaczono że Fundacja nie jest płatnikiem VAT, natomiast w części B wniosku podpisano oświadczenie dotyczące płatników VAT.

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

FUNDACJA KORPUS OCHOTNIKÓW SPECJALISTÓW WARSZAWA

Tytuł projektu GABINET TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ DLA DZIECI 3-12 LAT W DZIELNICY WŁOCHY

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Statut Stowarzyszenia nie jest opatrzony pieczęcią organu rejestracyjnego. KRS nie jest poświadczony za zgodność z oryginałem przez odpowiednie osoby (radcę prawnego, adwokata, sekretarza sądu lub pracownika 
PFRON). Wg. KRS Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców jednak w tab. 7 cz. A wniosku dot. informacji o działalności gospodarczej wpisano „nie dotyczy”. W załączniku nr 3 brak informacji o 
ewentualnych obciążeniach (lub ich braku).

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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FUNDACJA NA RZECZ UMACNIANIA WIĘZI RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH SYNAPSIS WARSZAWA

Tytuł projektu PROWADZENIE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, SOCJALNO-PRAWNEGO ORAZ UDZIELANIE INFORMACJI O 
UPRAWNIENIACH I USŁUGACH NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I ICH RODZIN.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przedstawiony schemat IPD jest nieprawidłowy. Zgodnie z zasadami konkursu schemat IPD to graficzne przedstawienie  (w ujęciu etapowym) rozwiązań przyjętych w opisie IPD. Fundacja przedstawiła formularz 
osobowy i tabelę podjętych działań, która dotyczy beneficjenta zadania i jest wypełniana podczas realizacji projektu.

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

FUNDACJA NA RZECZ UMACNIANIA WIĘZI RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH SYNAPSIS WARSZAWA

Tytuł projektu SZKOLENIA I WARSZTATY DLA RODZIN I PROFESJONALISTÓW PODNOSZĄCE KOMPETENCJE OTOCZENIA 
SPOŁECZNEGO.

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadeklarowano za mały wkład własny (9,20%), w przypadku organizacji pożytku publicznego minimalny wkład własny wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH TRAKT WARSZAWA

Tytuł projektu JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO NAUKI BRAJLA? - PODRĘCZNIK DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI / INTERNETOWY 
SERWIS INFORMACYJNO - PORADNICZY.

Cel projektu CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- Konfiguracja zadań projektu niezgodna z przypisanymi celami. Zgodnie z zasadami konkursu nr 5, projekt musi realizować jeden z wskazanych w ogłoszeniu celów.
-nośnik elektroniczny opisany niezgodnie z wymogami konkursu;
-brak przynajmniej jednego wspólnego wskaźnika rezultatu dla projektu;
- brak wspólnego tytułu dla projektu (zgodnie z rozdz. III ust. 4 lit. C);
-opis spodziewanego przez Wnioskodawcę oddziaływania odnosi się do zadania, nie do projektu, tak jak mowa w zasadach;
-w informacji tabela 11 części B wniosku zaznaczono, iż dołączono inne dokumenty do wniosku, zaś w załączonej dokumentacji nie stwierdza się innych załączników.

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

12 opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania
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FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM DOROSŁYM Z WADĄ SŁUCHU I DODATKOWYMI 
ZABURZENIAMI "POKONAĆ CISZĘ"

WARSZAWA

Tytuł projektu PROWADZENIE GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ DLA DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH Z WADĄ SŁUCHU I 
DODATKOWYMI ZABURZENIAMI.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wniosek zweryfikowany negatywnie w związku z:
- brakiem załącznika pn. uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów (zarówno wersja papierowa jak i elektroniczna);
-Zakres terytorialny zadania niezgodny z ogłoszeniem o konkursie. Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 8 ogłoszenia o konkursie, składane 
projekty w ramach 5 konkursu muszą mieć charakter ponadregionalny, jedynie w przypadku gdy jednym z zadań w projekcie jest zadanie nr 
1 z rozporządzenia (prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek)zakres ten może być lokalny lub 
regionalny.
- Brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON (tab.4 część A wniosku)

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

FUNDACJA POMOCY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SCOLAR WARSZAWA

Tytuł projektu ŚWIAT NA WYCIĄGNIĘCIE RĄK - PROGRAM DLA DZIECI Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-W konkursie nr 2 Fundacja ma zawartą umowę wieloletnią na zadane dot. prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, zgodnie z zapisem ogłoszenia o konkursie składany wniosek 
w ramach 5 konkursu nie może dot. tej samej placówki która została objęta wsparciem, zaś opis o posiadanych zasobach lokalowych wskazuje na tą samą placówkę;
- elektroniczny nośnik opisany niezgodnie z zasadami konkursu;
- Brak opisu i schematu IPD w wersji papierowej i elektronicznej.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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FUNDACJA POMOCY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SCOLAR WARSZAWA

Tytuł projektu ŚWIAT NA WYCIĄGNIĘCIE RĄK - PROGRAM DLA DZIECI Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-Fundacja ma zawartą umowę wieloletnią w 2 konkursie na prowadzenie rehabilitacji w placówce, zgodnie z zapisami ogłoszenia o konkursie w ramach 5 konkursu projekt nie może dotyczyć tej samej placówki, z 
opisu o posiadanych zasobach lokalowych wynika iż jest to ta sama placówka co objęta wsparciem w konkursie nr 2;
-Brak odpisu KRS;
-Brak Statutu stowarzyszenia;

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

FUNDACJA POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO WARSZAWA WARSZAWA

Tytuł projektu AKADEMIA  ROZWOJU

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. W tabeli 5. błędna data wpisu do rejestru sądowego. We wniosku widnieje data 25.09.1990 r. natomiast w KRS 03.10.2001 r.
2. W tabeli 5. wersie 5. Wnioskodawca nie określił czy jest uprawniony do obniżenia podatku VAT.

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

FUNDACJA POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO WARSZAWA WARSZAWA

Tytuł projektu E-CENTRA SZANSĄ NA USAMODZIELNIENIE SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENÓW WIEJSKICH

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. W tabeli 5. jest wpisana błędna data wpisu do rejestru sądowego. We wniosku widnieje data 25.09.1990 r., natomiast w KRS 03.10.2001 r. 
2. W tabeli 5. wersie 5. Wnioskodawca nie określił czy jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT.
3. Wnioskodawca wskazał, iż dostarczył jako załączniki inne dokumenty wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie. Ogłoszenie o konkursie nie przewidywało innych dokumentów niż określone w tab. 11. części B 
wniosku.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
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FUNDACJA POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO WARSZAWA WARSZAWA

Tytuł projektu CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ODDZIAŁ W RZESZOWIE I ODDZIAŁ 
W TORUNIU)

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca połączył w projekcie cel 1 z celem 2, co jest niezgodne z zasadami ogłoszonymi w konkursie (rozdz. I ust.5). Dodatkowo połączono zadanie 6 z celem nr 2, co jest niezgodne z rozdz. I ust.4 zasad V 
konkursu. Tożsamość wersji elektronicznej nie jest zgodna z wersją papierową, suma kontrolna wniosku to 07414305, a wersji elektronicznej 8F86F98. W punkcie 5 cz. A wniosku wpisano błędną datę wpisu do 
rejestru sądowego. We wniosku widnieje  data 25.09.1990r., natomiast w KRS 03.10.2001. Nie określono także czy Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podatku VAT. Fundacja oszacowała całkowite koszt 
zadania 6 (okres od 01.04.2011 do 31.03.2012) na kwotę 252 102,50 zł., deklarując wkład własny o wartości 23.076,92 zł., co stanowi 9,15% kosztów kwalifikowalnych zadania. Ta sama sytuacja ma miejsce w 
odniesieniu do okresu od 01.04.2012 do 31.03.2013. Wnioskodawca przekroczył kwotę maksymalnego dofinansowania projektu. Fundacja ubiega się o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach umowy 
wieloletniej w ogólnej kwocie 827.280,00 zł. Zgodnie z ust. 3 rozdz. VI "maksymalna kwota dofinansowania, dla okresu realizacji projektu od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 marca 2011 roku; dla projektu 
realizującego cel "wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy" - nie może być wyższa niż 1.000.000,00 zł" z zastrzeżeniem, iż kwota ta odnosi się do 15-to miesięcznego okresu realizacji projektu. W przypadku 
gdy okres realizacji jest krótszy niż 15 miesięcy, maksymalna wys. dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji. Wnioskodawca planuje realizacje projektu na 12 miesięcy, dlatego 
max. kwota o jaką może się ubiegać wynosi 800.000,00 zł. 
Brak uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów w formie elektronicznej, odnoszące się do każdego z zadań. 
Uzasadnienie które znajduje się na płycie CD, odnosi się do całego projektu. Brak załącznika "Kwota wnioskowana ze środków PFRON" w wersji elektronicznej. Fundacja przedstawiła w wersji elektronicznej w/w 
załącznik w odniesieniu do całego projektu a nie zadania.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych

06 organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań 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

FUNDACJA POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO WARSZAWA WARSZAWA

Tytuł projektu INTERNET DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WSPARCIE INTEGRACJI OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH Z WYKORZYSTANIEM 
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCHJ(ICT)

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

w części A wniosku nieprawidłowadata wpisu do KRS,w tabeli nr 5 brak danych mimo, że jest podatnikoem podatku VAT . W części B wniosku brak załącznika kwota wnioskowana ze środków PFRON wykazana w 
tabeli 11.5 (strona 15 wniosku)

12 opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania
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FUNDACJA POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO WARSZAWA WARSZAWA

Tytuł projektu POZWÓL ROZWINĄĆ SIĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Umowa partnerska jest sporządzona niezgodnie z "Zasadami zlecania...". Z umowy wynika, że Wnioskodawca jest Partnerem a nie Liderem. Umowa partnerska nie zawiera elementów wymaganych w ust. 18 rozdz. 
III "Zasad zlecania...". W części A wniosku tab.5 Wnioskodawca błędnie podał datę wpisu do rejestru sądowego - 25.09.1990 (w KRS widnieje data 03.10.2010 r.). W tab.5 rub.5 Wnioskodawca nie wskazał 
jednoznacznie czy jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku czy nie.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "HEJ, KONIKU!" WARSZAWA

Tytuł projektu SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ - OŚRODEK USŁUG ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- termin realizacji zadania podany przez Wnioskodawcę od 02.01.2010 do 31.12.2012r. wskazuje okres realizacji przez 3 lata (zgodnie z określonymi okresami realizacji w konkursie), zaś prognoza dotycząca 
dofinansowania i beneficjentów została określona przez Wnioskodawcę na 2 lata;
- brak załącznika uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w wersji elektronicznej;
- zgodnie z zasadami  konkursu, placówka która została objęta wsparciem w ramach umowy wieloletniej w konkursie nr 1, 2 lub 4 nie może być objęta wsparciem w ramach konkursie nr 5. Placówka którą wskazał 
Wnioskodawca została już objęta wsparciem w ramach umowy wieloletniej w pierwszym konkursie, wg. podanej kadry zarządzającej oraz sekretariatu i księgowości wynika, iż nie posiada ona oddzielnej struktury 
organizacyjnej.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZYJACIEL WARSZAWA

Tytuł projektu WZNOWIENIEW PUBLIKACJI "PIES-TERAPEUTA I PRZYJACIEL RODZINY. ROLA PSA W PROCESIE REHABILITACJI

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Cel projektu niezgodny z z wybranym zadaniem, przekroczona kwota dofinansowania w odniesieniu do okresu realizacji projektu (5 miesięcy),brak pieczęci sądu na statucie.

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

Tytuł projektu FENOMEN DOTYKU - WARSZTATY Z TERAPII DOTYKOWEJ

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Cel projektu nie odpowiada rodzajowi zadania. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie (rozdz. I ust.4 i ust.5) nie jest zgodne z przepisami łączenie zadania 12 z zadaniem 5. Statut Stowarzyszenia nie jest opatrzony 
pieczęcią sądu. Załącznik nr. 3 do wniosku nie zawiera informacji o ewentualnych obciążeniach. Załącznik 5b zapisany jest w formacie MS Office 2007 (rozszerzenie docx), przez co plik jest niemożliwy do otworzenia 
w oddziale. Zgodne z zapisem w ogłoszeniu o konkursie, rozdz. III " W przypadku korzystania przez Wnioskodawcę z wersji MS Office 2007, załącznik należy zapisać w formacie MS Word 2003".

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

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZYJACIEL WARSZAWA

Tytuł projektu "PRZYJACIEL" - DWUMIESIĘCZNIK DLA RODZICÓW Z WYZWANIAMI ROZWOJOWYMI

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Cel projektu nie odpowiada rodzajowi zadania. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie (rozdz. I ust.4 i ust.5) nie jest zgodne z przepisami łączenia zadania 12 z zadaniem 5. Wnioskodawca nie określił czy jako podatnik 
podatku VAT jest uprawniony do obniżenia podatku czy też nie. Natomiast na str. 15 wniosku Wnioskodawca twierdzi, iż nie jest podatnikiem VAT. Statut Stowarzyszenia nie jest opatrzony pieczęcią sądu. Załącznik 
nr. 3 do wniosku nie zawiera informacji o ewentualnych obciążeniach.

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

FUNDACJA PROMOTOR ART WARSZAWA

Tytuł projektu WYDANIE II ALBUMU KOMIKSU BALLADYNA WRAZ Z FILMEM DVD Z LEKTOREM JĘZYKA MIGOWEGO

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W części A wniosku brak pieczęci sądu na statucie , brak podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na PFRON.
W części B wniosku brak wersji papierowej i elektronicznej: uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów zadania, uzasadnienia potrzeby dofinansowania 
wydawnictwa,informacji o liczbie wszystkich dotychczasowych wydań z podaniem wielkości nakładu, oceny merytorycznej przydatności dofinansowywanej publikacji.

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

Tytuł projektu ŚWIAY DŹWIĘKU I DOTYKU - VIII EDYCJA KONFERENCJI REHA FOR THE BLIND IN POLAND / ŚWIAT DŹWIĘKU I 
DOTYKU

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- brak wspólnego wskaźnika rezultatu dla projektu;
- nadany tytuł przez wnioskodawce nie jest tożsamy dla obu zadań;
-brak całkowitej liczby beneficjentów ostatecznych określonych dla całego projektu (każde z zadań w projekcie ma odrębną grupę beneficjentów)

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH WARSZAWA

Tytuł projektu ZARADNOŚĆ DROGĄ DO WIĘKSZEJ SAMODZIELNOŚCI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Schemat IPD  nie jest podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Kwota wnioskowanego dofinansowania przekracza maksymalną kwotę dofinansowania. W przypadku realizacji celu nr 2, 
max. kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 1.000.000,00 zł z zastrzeżeniem iż kwota ta odnosi się do 15-to miesiecznego okresu realizacji. Wnioskodawca ubiega się na realizacje projektu na rok w 
wys.1.002.207,00 zł na zadanie 4 i 5. W przypadku kolejnych okresach realizacji również przekroczono maksymalne limity dofinansowania projektu.

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

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH WARSZAWA

Tytuł projektu REHABILITACJA PRZEZ SPORT - SHOWDOWN - WKRÓTCE SPORT PARAOLIMPIJSKI, CZYLI PING-PONG DLA 
NIEWIDOMYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- nie spełniono warunku konkursu: Zgodnie z zapisem Zasad Zlecania rozdz III, pkt 3 w ogloszeniu o konkursie nr 5 wyznaczono maksymalne kwoty wnioskowanego dofinansowania na cel nr 3. Dofinansowanie o 
jakie może starać się organizacja zgłaszająca projekt pod celem nr 3 to 200.000,00zł na okres 12 miesięcy. Zgłoszone zadanie realizowane będzie w okresie 8 miesięcy, a kwota wnioskowana to 200.000,00zł, w 
związku z tym maksymalne dofinansowanie o jakie mogła starać się Organizacja to proporcjonalnie zmniejszone kwota dofinansowanie za okres 8 miesięcy czyli 133.333,33zł.

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

Strona 81 z 159



FUNDACJA TERAPEUTYCZNA "PIES DLA STASIA" WARSZAWA

Tytuł projektu DOGOTERAPIA WE WSPOMAGANIU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wersja papierowa jest niezgodna z wersją elektroniczną wniosku ( suma kontrolna wniosku w wersji papierowej to 8A847D3E a wersji elektronicznej 31C0E2D5). W części B wniosku w pkt.9 B.2. źle rozpisano wkład 
własny niefinansowy.

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

FUNDACJA TUS WARSZAWA

Tytuł projektu NIEPEŁNOSPRAWNIK - ŁATWY DOSTĘP DO STOLICY.

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W części A wniosku pkt.4 nie wpisano podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.  

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

FUNDACJA TUS WARSZAWA

Tytuł projektu „TWÓJ KLUCZ DO KARIERY – CYKL SZKOLEŃ AKTYWIZUJĄCYCH ZAWODOWO I SPOŁECZNIE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WOJ. MAZOWIECKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-zgodnie z zasadami wszystkie tabele powinny być wypełnione, Wnioskodawca nie podał danych dot. beneficjentów  ostatecznych na kolejne okresy realizacji projektu wieloletniego;
- brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
- błędnie podana data wpisu do KRS

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
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FUNDACJA TUS WARSZAWA

Tytuł projektu "PRACA TO NIE TYLKO ETAT" - INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYH O MOŻLIWYCH FORMACH 
ŚWIADCZENIA PRACY I AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak wpisanej podstawy prawnej w części A wniosku. Nieprawidłowa data wpisu do rejestru sądowego (we wniosku wpisano 19.07.1993, a w KRS 07.11.2002). Brak możliwości zweryfikowania osoby poświadczającej 
za zgodność z oryginałem KRS (brak pieczątki imiennej).
W załączniku 3 do wniosku brak informacji o ewentualnych obciążeniach rachunku bankowego. 
Wnioskodawca przekroczył kwotę maksymalnego dofinansowania. Zgodnie z rozdz. VI ust. 2 ogłoszenia o konkursie kwota dofinansowania projektu realizującego cel "rozwijanie form integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych" - nie może być wyższa niż 200.000,00 zł z zastrzeżeniem, iż kwota wskazana powyżej odnosi się do 12-to miesięcznego okresu realizacji projektu. Wnioskodawca zaplanował realizacje projektu na 
4 miesiące przy czym ubiegał się o dofinansowanie  w  wys. 208.120.00 zł. Brak załącznika "oceny merytorycznej przydatności publikacji" w wersji elektronicznej.

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

FUNDACJA VIS MAIOR WARSZAWA

Tytuł projektu PIES - MĄDRY GPS

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Udział własny jest mniejszy niż 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania - na podstawie ogłoszenia o V konkursie, rozdz. VI, ust.4 pkt 1

07 zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową

FUNDACJA VIS MAIOR WARSZAWA

Tytuł projektu WIELE POTRAFIĘ BEZWZROKOWO 2010

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak schematu IPD. Zamiast schematu Wnioskodawca przedstawił formularz wypełniany przez uczestników zadania. W części A wniosku zaznaczono iż Fundacja nie jest płatnikiem VAT, natomiast w części B 
podpisano oświadczenia dotyczące płatników VAT.W zadaniu 2 na rok 2013 źle wpisano wysokość dofinansowania PFRON.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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INSTYTUT POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO WARSZAWA

Tytuł projektu II WARSZAWSKI FESTIWAL KULTURY GŁUCHYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadanie ma charakter regionalny. Zgodnie z zasadami V konkursu rozdz. IV ust.7, projekty muszą obejmować  zadania o charakterze ponadregionalnym. W zadaniu zostały przekroczone limity kosztów dotyczące 
działań związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi. Za mały wkład własny, w przypadku organizacji nie posiadającej statutu organizacji pożytku publicznego minimalny wkład własny wynosi 20%.

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

INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO - SPORTOWE CULANI WARSZAWA

Tytuł projektu SPRAWNI W RUCHU - INTEGRACJA SPOŁECZNA ORAZ AKTYWNA REHABILITACJA POPRZEZ SPORT, REKREACJĘ HOBBY

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W części A wniosku data wpisu do KRS niezgodna z wpisem w KRS, KRS poświadczony niezgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w załączniku 3 brak informacji o ewentualnych obciążeniach na koncie bankowym. W 
części B wniosku brak "innych dokumentów" wykazanychh w tabeli 11 pkt6

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

INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO - SPORTOWE CULANI WARSZAWA

Tytuł projektu OGÓLNOPOLSKIE INTEGRACYJNE ZAWODY PŁYWACKIE "WIŚLANE FALE"2010

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Podana w części A wniosku data wpisu do KRS jest niezgodna z data z wypisu KRS, 
KRS poświadczony niezgodnie z ogłoszeniem o konkursie, 
w załączniku nr 3 brak informacji o ewentualnych obciążeniach na koncie bankowym.
W części B wniosku brak "innych dokumentów wymaganych.." mimo, że wykazane są w tabeli nr 11 pkt6

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

INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO - SPORTOWE CULANI WARSZAWA

Tytuł projektu SPRAWNI W RUCHU - REHABILITACJA, AKTYWNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

   Data wpisu do rejestru sądowego jest niezgodna z KRS. We wniosku widnieje data 25.05.1995 r. a w KRS 09.05.2001. Aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego nie jest poświadczony za zgodność z 
oryginałem przez wymagane osoby ( radcę prawnego, adwokata, sekretarza sądu lub pracownika PFRON). W załączniku 3 brak informacji o obciążeniach (lub ich braku). W tab. 11 pkt.6 "Inne dokumenty, wymagane 
z ogłoszeniem o konkursie" Wnioskodawca zaznaczył "TAK", jednak w dostarczonej dokumentacji nie znajduje się inny wymagany dokument.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO - SPORTOWE CULANI WARSZAWA

Tytuł projektu PUCHAR POLSKI ORAZ DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

  Wnioskodawca przekroczył o 4,88% maksymalne procentowe wartości kosztów remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania. Data wpisu do rejestru sądowego wpisana we wniosku 
jest niezgodna z datą KRS. We wniosku wpisano 25.05.1995 r. a w KRS 09.05.2001 r. KRS nie jest poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby do tego wymagane (radcę prawnego, adwokata, sekretarza 
sądu lub pracownika PFRON). W załączniku 3 brak informacji o obciążeniach na rachunku bankowym (lub ich braku).  W tab. 11 pkt.6 "Inne dokumenty, wymagane z ogłoszeniem o konkursie" Wnioskodawca 
zaznaczył "TAK", jednak w dostarczonej dokumentacji nie znajduje się inny wymagany dokument.

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

INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF WARSZAWA

Tytuł projektu ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEJ IMPREZY SPORTOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PUCHAR ŚWIATA W 
SZERMIERCE NA WÓZKACH "SZABLA KILIŃSKIEGO".

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt zweryfikowano negatywnie ze względu na:
-Żle poświadczony KRS za zgodność z oryginałem (KRS poświadczono za zgodność przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy);
- w tab 5 części A wniosku błędnie wpisana data wpisu do rejestru sądowego;

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

INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF WARSZAWA

Tytuł projektu PROWADZENIE SYSTEMATYCZNEGO, CIĄGŁEGO, PONADREGIONALNEGO SZKOLENIA SPORTOWEGO Z OSOBAMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI W INTEGRACYJNYM SYSTEMIE UCZESTNICTWA W WYBRANYCH PARAOLIMPIJSKICH 
DYSCYPLINACH SPORTU - AKTYWIZACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ SPORT.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- źle poświadczony za zgodność KRS;
- wniosek podpisany jedynie przez jedną z dwóch upoważnionych osób zgodnie z KRS;
-błędnie podana data wpisu do rejestru sądowego (tabela 5 część a wniosku)

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
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KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW NA RZECZ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 
NIEZARADNYCH ŻYCIOWO PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS

BRAMKI

Tytuł projektu ZAJĘCIA KLUBOWE

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- zadanie niezgodne z zasadami konkursu. Zgłoszone zadanie nr 5 pod celem nr 2 ma charakter lokalny, na co wskazuje r ównież opis zadania- w projekcie wymagany ponadregionalny;
- działalność wpisana jako nieodpłatna w tabeli 6 części A wniosku, wg KRS jest odpłatna;
- w tab. 2 części A wniosku dot. działalności odpłatnej, wpisano nie dotyczy, co jest błędem;
-brak numeru i działalności gospodarczej (wpisane nie dotyczy) mimo załączenia KRS przedsiębiorców;
- błędnie wpisana data wpisu do KRS tabela 5 części A wniosku

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

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

BRAMKI

Tytuł projektu KLUB AKTYWNEJ REHABILITACJI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak pieczęci sądu rejonowego na statucie Stowarzyszenia. Brak informacji o prowadzonych usługach. Zgodnie z zasadami przy realizacji zad 1 (rozdz IV ust.9) wnioskodawca zobowiązany jest podać informacje na 
temat usług (częstotliwości) prowadzenia na rzecz ON oraz kadry i zasobów lokalowych.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW I SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH WARSZAWA 37 SKR. 42

Tytuł projektu WSZECHNICA WIEDZY SPÓŁDZIELCZOŚCI INWALIDÓW

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W części A wniosku(tabela 6) podano informacje o działalności odpłatnej, których nie ma w KRS ani statucie, na statucie brak pieczątki imiennej przy podpisie za zgodność z oryginałem.
W części B - brak możliwości weryfikacji informacji dotyczących odpłatnej działalności

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW I SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH WARSZAWA 37 SKR. 42

Tytuł projektu KONKURS NA SPÓŁDZIELNIĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WRAŻLIWOŚCIĄ NA 
POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POD HASŁEM "OTWARTE BRAMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH".

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- Podpis złożony na kopii statutu potwierdzający jego zgodność z oryginałem jest nieczytelny, a brak pieczęci imiennej osoby podpisanej uniemożliwia identyfikację podpisującego. Tym samym nie możliwości 
potwierdzenia czy statut został podpisany przez osobę do tego upoważnioną.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW I SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH WARSZAWA 37 SKR. 42

Tytuł projektu OPRACOWANIE I WYDAWANIE DWUMIESIĘCZNIKA "NOWE NASZE SPRAWY" - MAGAZYN INFORMACYJNY OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania wynoszą 52,41%. Zadanie 12 nie jest zadaniem o charakterze informacyjnym lub promocyjnym. Wkład własny finansowy wynosi 
9,73% kosztów kwalifikowalnych zadania. W tab. 11 pkt.6 "Inne dokumenty, wymagane z ogłoszeniem o konkursie", Wnioskodawca zaznaczył "TAK", jednak w dostarczonej dokumentacji nie znajduje się inny 
wymagany dokument.

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

MAZOWIECKI KLUB SPORTOWY NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH "ARKADIA" OTWOCK

Tytuł projektu RÓWNE SZANSE, AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB GŁUCHYCH, NIEWIDOMYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON (tab. 4 część A wniosku);
-Wniosek wraz z załącznikami podpisane są wyłącznie przez Prezesa. Zgodnie ze Statutem reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu należy do kompetencji Prezydium Zarządu, w skład którego 
wchodzą trzy osoby: Prezes, Wiceprezes do spraw sportu i młodzieży, Wiceprezes ds. ekonomiczno prawnych (skarbnik)- oznacza to że wniosek wraz z załącznikami nie zostały podpisane przez osoby do tego 
upoważnione.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DE FACTO" PŁOCK

Tytuł projektu KIOSK Z CZASOPISMAMI DOSTĘPNYMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Załączniki (3 i 5a) w wersji elektronicznej nie otwierają się. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, jeżeli Wnioskodawca korzysta z wersji MS Office, załącznik należy zapisać w formacie MS Word 2003. Nie można 
stwierdzić kto potwierdzał za zgodność z oryginałem KRS (brak pieczątki imiennej).

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

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DE FACTO" PŁOCK

Tytuł projektu PAKIET DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH: DOSTĘPNE CZASOPISMA, AUDIODESKRYPCJA 
ILUSTRACJI, KONKURSY BRAJLA.

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-KRS poświadczony niezgodnie z zasadami;
-brak załącznika pn. uzasadnienie konieczności poniesienia okreslonych nakładów (dla obu zadań) w formie elektronicznej;
-załączniki zapisane w formacie Word 2007 - niezgodnie z zasadami konkursu.

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

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

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WARSZAWA

Tytuł projektu NGO BEZ BARIER 2. ZARZĄDZANIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - WOLONTARIAT I EKONOMIA SPOŁECZNA

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W części A pkt 5 "Wnioskodawca jest podatnikiem VAT lecz nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku" wpisano "nie dotyczy" a w części B wniosku podpisano oświadczenie o nie możności obniżenia kwoty 
podatku naliczonego. Jeżeli Wnioskodawca nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku powinien w części A wniosku wpisać podstawę prawną.

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
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POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH  ODDZIAŁ  MAZOWIECKI WARSZAWA

Tytuł projektu WWW.PZG.WARSZAWA

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

KRS nie jest poświadczoy za zgodność z oryginałem przez odpowiednie osoby (radcę prawnego, sekretarza, adwokata sądu lub pracownika PFRON).

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH  ODDZIAŁ  MAZOWIECKI WARSZAWA

Tytuł projektu XX MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- Przekroczono limit kosztów związanych z działaniami informacyjnymi. Wyznaczony limit to 5%, zaś Wnioskodawca przedstawia 5,49%;
- Podane dane w tab. 9 części A wniosku dotyczące kwot uznanych za rozliczone przez podmiot udzielający pomocy odnośnie konkursu nr 1 oraz konkursu nr 3 są nieprawdziwe. Wnioskodawca na dzień złożenia 
wniosku nie miał uznanego rozliczenia w konkursach, jedynie zostało złożone rozliczenie, które podlega weryfikacji.

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

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH  ODDZIAŁ  MAZOWIECKI WARSZAWA

Tytuł projektu WARSZTATY RZEŹBIARSKIE "TRZECI WYMIAR"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W kategorii kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi przekroczono procentowy udział sumy kosztów tej kategorii do łącznej wysokości kwoty wnioskowanej. Brak poświadczonego ksera KRS 
przez odpowiednie osoby (radcę prawnego, sekretarza, adwokata sądu lub pracownika PFRON).

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAZOWIECKI WARSZAWA

Tytuł projektu NIE STÓJ OBOK - POMÓŻ

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

nieaktualny wypis z KRS, 
we wniosku wskazano działalność nieodpłatną co jest niezgodne z zapisami w KRS, 
brak informacji o ewentualnych obciążeniach na rachunku bankowym w załączniku 3 do wniosku, 
brak wersji elektronicznej załącznika – „uzasadnienie konieczności poniesienia...”

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

POLSKI ZWIĄZEK OLIMPIJSKI GŁUCHYCH WARSZAWA

Tytuł projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1)Wniosek oraz załączniki podpisane są przez osobę do tego nieupoważnioną. Wystawione upoważnienie dla osoby, która podpisała wniosek (mimo zaznaczenia braku pełnomocnictwa w załącznikach części A 
wniosku)jest niepoprawne. Upoważnienie wydał jednoosobowo Pan Prezes, zaś powinno być podpisane poprzez dwóch członków zarzadu, w tym Prezesa lub wiceprezesa i skarbnika lub innego upoważnionego 
członka (zgodnie z KRS);
2)brak podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON (tab.4 część A wniosku);
3)Statut nieopatrzony pieczęcią Sądu, poświadczony za zgodność przez osobę do tego nieuprawnioną.

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

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WARSZAWA

Tytuł projektu MASZ CUKRZYCĘ I ŻYCIOWE PROBLEMY Z TYM ZWIĄZANE ? PRZYJDŹ, POMOŻEMY ZWIĘKSZYĆ TWOJĄ 
SAMODZIELNOŚĆ W ICH ROZWIĄZYWANIU (NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ-CUKRZYCA-PROBLEM-ROZWIĄZANIE)

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca przekroczył o 0,72% dopuszczalny limit wnioskowanego dofinansowania na działania informacyjne i promocyjne. 
Przedstawione upoważnienie nie odpowiada treści statutu. Wnioskodawca odnosi się do § 51 pkt. 3 statutu jednak przedstawiony w dokumentacji statut Stowarzyszenia nie posiada takiego paragrafu. Błędnie 
wypełniono tab. 9 "Budżet zadania" dla okresów od 01.04.2011 - 31.03.2012 oraz 01.04.2012 - 31.03.2013. Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych nie może być wyższa od całkowitej wartości zadania. Część 
harmonogramu realizacji projektu została uzupełniona ręcznie.

04 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych
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POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PRUSZKOWIE PRUSZKÓW

Tytuł projektu "ONI SĄ" AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE SZANSĄ NA INTEGRACJĘ ZE 
SPOŁECZEŃSTWEM.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- załącznik pt schemat IPD, nie odpowiada zasadom ogłoszonego konkursu (rozdz III pkt. 14 - schemat IPD to graficzne przedstawienie rozwiązań przyjętychw opisie IPD);
-kopia Statutu poświadczona tylko przez Przewodniczącego, zgodnie z KRS osobami poświadczającymi winni być: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący bądź Przewodniczący lub wiceprzewodniczący i skarbnik lub 
sekretarz

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA FENYLOKETONURIĘ "ARS VIVENDI" RASZYN

Tytuł projektu BEZ BARIER I BEZ OGRANICZEŃ - RÓWNI W KRAJU I W EUROPIE - WĄGROWIEC 2010

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W części A wniosku wpisano bledną datę wpisu do KRS (we wniosku widnieje data 29.09.2006 r., a w KRS - 03.11.2005 rok). W załączniku nr. 3 brak informacji o ewentualnych obciążeniach rachunku bankowego. 
Wnioskodawca przekroczył kwotę maksymalnego dofinansowania. Wnioskowana wys. dofinansowania wynosi 154 120,00 zł przy 6-cio miesięcznym okresie realizacji. Zgodnie z rozdz. VI ust. 2 ogłoszenia o konkursie; 
"realizującego cel " poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych"" - nie może być wyższa niż 200.000,00 zł z zastrzeżeniem, iż kwota wskazana powyżej odnosi się do 12-to miesięcznego 
okresu realizacji projektu; w przypadku gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji. Przy takim 
założeniu max. kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać Wnioskodawca nie może być wyższa niż ok. 99.996,12 zł. Brak załącznika "uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów" w wersji 
elektronicznej.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA FENYLOKETONURIĘ "ARS VIVENDI" RASZYN

Tytuł projektu BEZ BARIER I OGRANICZEŃ - RÓWNI W KRAJU I W EUROPIE - CHOINKA 2010/ BEZ BARIER I OGRANICZEŃ - 
RÓWNI W KRAJU I W EUROPIE - ANDRZEJKI 2010/ BEZ BARIER I OGRANICZEŃ - RÓWNI W KRAJU I W 
EUROPIE - OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PKU I RD W WARSZAWIE

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- brak wspólnego tytułu projektu,
- brak załączników w formie elektronicznej,
- przekroczono kwotę dofinansowania realizowanego dla celu nr 3; zgodnie z zasadami maksymalne dofinansowanie to kwota 200.000 na 12 m-cy, natomiast Wnioskodawca realizuje 2 zadania w ciągu 5 m-cy, a 1 
zadanie w ciągu 7 m-cy. Za okres 7 m-cy realizacji projektu, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 16.666,67 zł, zaś łączna wnioskowana kwota dla całego projektu to 199.550,00 zł co znacznie przekracza 
maksymalną kwotę dofinansowania.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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POLSKIE STOWARZYSZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W RADOMIU RADOM

Tytuł projektu REGIOALNA SYMFONIA SERC

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca złożył dwa projekty, przysłane w jednej kopercie. Do projektów dostarczono dwie płyty CD, na jednej nagrano wnioski do projektów, na drugiej znajdowały się załączniki do wniosku. Wersja 
elektroniczna wniosku oraz załączniki do projektu powinny być złożone na jednej płycie CD. Ponadto na żadnym nośniku danych nie było umów partnerskich.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

POLSKIE STOWARZYSZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W RADOMIU RADOM

Tytuł projektu Rehabilitacja usprawniająca chorych na SM

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-Wnioskodawca, przesłał 2 projekty w ramach 5 konkursu, do których załączył 1 płytę na której nagrał oba wnioski w generatorze-2 różne projekty, druga płyta załączona do obu projektów zawierała same załączniki 
również nagrane razem do dwóch różnych projektów. 
Zgodnie z ogłoszonym konkursem dla każdego wniosku oddzielnie należy dołączyć płyę na której będzie wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej.
-źle poświadczony statut ( poświadczony jedynie przez 1 z 2óch osób upoważnionych wg KRS);
- w zadaniu nr 1 błędnie podano liczbę beneficjentów ostatecznych( osób z orzeczeniem o niepełnosprawności jest więcej niż wszystkich objętych wsparciem) - tabela 3 części B;
- załącznik pn uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów jest wspólny dla 2óch zadań z projektu, powinien być oddzielny do każdej części b wniosku

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W CIECHANOWIE CIECHANÓW

Tytuł projektu PTSR NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH INTEGRACJI.

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- w tab. 3 części B brak beneficjentów ostatecznych;
- Nazwa Wnioskodawcy jest niepełna (niezgodna z KRS);
- błędnie wpisana data wpisu do KRS (tab. 5 część A wniosku);

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji
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POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W CIECHANOWIE CIECHANÓW

Tytuł projektu REHABILITACJA GRUPOWA - INDYWIDUALNA - HIPOTERAPIA - NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO 
SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- W części A wniosku wpisano błędnie datę wpisu do rejestru sądowego( tab 5);
- dołączono jeden dokument pn. uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów. Wnioskodawca złożył projekt na 3 zadania pod numerem z rozporzadzenia nr 5, w związku z czym brak jest możliwości 
do którego z zadań odnosi się uzasadnienie. Zgodnie z procedurami do każdej części B wniosku należy dołączyć odrębnie ten załącznik;
-we wszystkich trzech zadaniach błędnie zostały podane terminy dot. tabelo beneficjentach ostatecznych zadania na kolejne lata;
-w zadaniu trzecim z projektu podano datę realizacji inną niż całego projektu od 01.02.2010-30.09.2012 roku czyli na 2 lata, zaś w tabeli 9 części B wniosku podano informacje odnośnie kosztów na 3 lata.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WARSZAWSKI WARSZAWA

Tytuł projektu "RZEKI, GÓRY POKONAMY - MARZENIA SWE SPEŁNIAMY"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Kwota wnioskowana przekracza kwotę maksymalną dla celu. Zadanie trwa 1/2 roku, zatem kwota maksymalna to 100 000,00 zł ( na podst ogłoszenia o V konkursie, rozdz. VI, ust.2 pkt 3)

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

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WARSZAWSKI WARSZAWA

Tytuł projektu PROFESJONALNA KADRA- PROFESJONALNE WSPARCIE DLA CHORYCH NA SM.

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-Wnioskodawca nie spełnił warunku procedur, zgodnie z Zasadami zlecania rozdz. III pkt 3 w ogłoszeniu zostało wyznaczone maksymalne dofinansowanie dla projektu realizującego cel nr 4 w wysokości 200.000,00zł 
na realizację w okresie 12 miesięcy. w Związku z realizacją zadania w okresie 4 miesięcy, dofinansowanie powinno być proporcjonalnie zmniejszone do tego okresu i winno wynosić maksymalnie 66.666,67zł, nie tak 
jak jest we wniosku 92.920,00zł;
-błędnie podany organ załozycielski w tab. 5 cześci A wniosku. Organem założycielskim nie może być Starostwo powiatowe.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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RADOMSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH "RADOMIG" RADOM

Tytuł projektu ROZMOWY W CISZY - WARSZTATY JĘZYKA MIGOWEGO

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

we wniosku zadanie ma charakter lokalny co nie jest zgodne z ogłoszeniem o konkursie- projekty muszą mieć charakter ponadlokalny. Błędnie zaznaczono termin realizacji na rok 2009

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

RADOMSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH START RADOM

Tytuł projektu SYSTEMATYCZNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE W SEKCJACH SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Schemat IPD przedstawiono w formie tabelki. Zgodnie z zasadami konkursu (rozdz. III ust. 14) schemat IPD jest to graficzne przedstawienie (w ujęciu etapowym) rozwiązań przyjętych w opisie IPD.Nie wypełniono w 
całości punktu 3 w części B wniosku. Organizacja powinna wykazać orientacyjną liczbę beneficjentów ostatecznych na lata 2011 i 2012.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

REGIONALNA SEKCJA MAZOWIECKA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
STANICA WOPR W OTWOCKU

KARCZEW

Tytuł projektu RODZINNE ŻEGLOWANIE

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca połączył cel 3 z zadaniem 3 co jest niezgodne z zasadami V konkursu o których mowa w rozdz.I ust.4 i ust.5. Udzielone pełnomocnictwo nie spełnia wymogu § 47 statutu Stowarzyszenia. Ponadto 
statut nie jest opatrzony pieczęcią organu rejestracyjnego. W części A wniosku podano złą datę rozpoczęcia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W załączniku 3 brak informacji o obciążeniach (lub braku) na 
rachunku bankowym. W czesci B wniosku źle rozpisano wkład własny niefinansowy (suma wartości wkładu rzeczowego i pracy wolontariuszy jest wyższa niż wkład finansowy).

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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REGIONALNA SEKCJA MAZOWIECKA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
STANICA WOPR W OTWOCKU

KARCZEW

Tytuł projektu ŻEGLARSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Połączono cel 3 z zadaniem 2 co jest niezgodne z zasadami V konkursu (rozdz. I pkt.4 i pkt.5). Udzielone pełnomocnictwo nie spełnia wymogu zgodnie z § 47 statutu Stowarzyszenia. Statut nie jest opatrzony 
pieczęcią organu rejestracyjnego. W załączniku nr 3 nie podano informacji o obciążeniach (lub ich braku) na rachunku bankowym. Źle rozpisano wartość wkładu niefinansowego (suma wartości pracy wolontariuszy i 
wkładu rzeczowo nie jest równa wartości wkładu niefinansowemu). Na str. 8 i 9  wniosek poprawiony poza Generatorem.

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

SATORIS - FUNDACJA CZYNNEJ FILANTROPII WARSZAWA

Tytuł projektu WSPAK - KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt zweryfikowany negatywnie ze względu na:
- niepoprawne połączenie zadań w projekcie do celu nr 5. Wnioskodawca złożył projekt na zadania nr 11 i 12, cel nr 5 przewiduje łączenie zadań 10 i 11 ( zgodnie z ogłoszeniem o konkursie nr 5 rozdz.I pkt 4 oraz 5);
- brak pieczęci sądu na sttucie (złożono ksero pisma występującego do sądu na dwa dni przed terminem złożenia wniosku);
- załączona wersja elektroniczna załączników wymaganych do części B wniosku zapisana w formacie World 2007 - niezgodnie z wytycznymi ogłoszenia o konkursie rozdz III pkt 14)

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

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

SPRAWNI - FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WARSZAWA

Tytuł projektu PIERWSZY KONTAKT

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak statutu Stowarzyszenia.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji
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STOWARZYSZENIE AMAZONEK ŻONKIL WARSZAWA

Tytuł projektu REHABILITACJA PSYCHOFIZYCZNA NIEPEŁNOSPRAWNYCH AMAZONEK ZE STOWARZYSZENIA AMAZONEK "ŻONKIL" 
WARSZAWA.

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Nadano różne tytuły zadań projektu. Zgodnie z procedurami V konkursu o zlecenie realizacji... rozdz. III ust. 4 pkt.c cyt." w przypadku gdy projekt dotyczy kilku zadań - należy wykazać ten sam tytuł projektu w 
poszczególnych częściach B wniosku". Kserokopia KRS nie została poświadczone za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata/sekretarza sądu lub pracownika PFRON. Wg. KRS Wnioskodawca prowadzi 
odpłatną działalność statusową jednak nie wykazuje tego we wniosku ( cz.A pkt.6). Do obydwu projektów złożono dwa takie same uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów (uzasadnienie powinno 
zostać wykazane odrębnie dla danego zadania w oparciu o budżet danego zadania). Zadanie 2 zakłada okres realizacji przypadający na 6 dni. Zgodnie z procedurami V konkursu w rozdz.VI ust.2 cyt. "w przypadku 
gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy maksymalna wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji". Przy takim założeniu maksymalna wysokość 
dofinansowania wynosi ok 3 287,67 zł.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

STOWARZYSZENIE BĄDŹMY RAZEM WARSZAWA

Tytuł projektu CIĄGŁA REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - W PUNKCIE POBYTU DZIENNEGO.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-Brak elektronicznej wesji Opisu IPD oraz Schematu IPD;
-brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
-opis IPD i schemat IPD sporządzony oddzielniey dla każdego z zadań w projekcie, zgodnie z ogłoszonym konkursem Opis i schemat IPD powinien być wspólny dla projektu;
- zgodnie z ogłoszonym konkursem w opisie zadania należy wskazać ilość dni i miesięcy we których realizowane jest zadanie (dot zadania 1 z rozporządzenia)

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR WARSZAWA

Tytuł projektu KOMPLEKSOWA I SYSTEMOWA INFORMACJA O UPRAWNIENIACH OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH NA PLAKATACH, W 
INTERNECIE I OGÓLNOPOLSKIEJ TELEGAZECIE.

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Nośnik danych w postaci dyskietki nie otwiera się, dlatego nie można zweryfikować tożsamości wersji papierowej z elektroniczną. Brak załącznika do wniosku "Informacja o liczbie wszystkich dotychczasowych wydań"

12 opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM "ODZYSKAĆ WIĘZI" PŁOCK

Tytuł projektu "PRZYSTAŃ" - TU JEST PUNKT PORADNICTWA DLA RODZIN OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-brak zgodności zadania z celem;
-opis IPD wspólny dla 2 wniosków złozonych w 5 konkursie
-brak KRS
-brak Statutu (zgodnie z zasadami każdy wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki. W związku ze złożeniem przez 
Wnioskodawcę 2 wniosków w 5 konkursie i dołączeniem 1 egzemplarza KRS i Statutu - uznano za brak załączników)
- we wniosku zawarto inf. o załączniku pn umowa Partnerska, momo iż nie planowany jest udział Partnerów.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM "ODZYSKAĆ WIĘZI" PŁOCK

Tytuł projektu KROK ZA KROKIEM / KROK ZA KROKIEM - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM I INNYMI 
DYSFUNKCJAMI, ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-Stowarzyszenie złożyło 2 wnioski w 5 konkursie Zadań zlecanych, w 1 kopercie, co jest niezgodne z zasadami
- do 2 odrębnych wniosków złączono tylko 1 KRS, 1 statut oraz Opis IPD wspólny (taki sam) dla 2 wniosków. Zgodnie z Zasadami do każdego złożonego wniosku w 5 konkursie, wszystkie załączniki wymagane muszą 
być dołączone oddzielnie do poszczególnych wniosków;
-załącznik uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów wspólny dla projektu, zgodnie z zasadami do każdej części B należy zamieścić oddzielnie załącznik.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE POSZKODOWANYM  W WYPADKACH 
KOMUNIKACYJNYCH W ZWOLENIU

ZWOLEŃ

Tytuł projektu V FESTYN INTEGRACYJNY "POKONAJ BARIERY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI" I DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU 
DROGOWYM.

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wniosek nie został wypełniony w całości przy użyciu Generatora, na stronach 9 i 11 dokonano ręcznych dopisków. 

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĄDŹMY RAZEM PŁOŃSK

Tytuł projektu PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W "ŚWIETLICY NIEPEŁNOSPRAWNYCH" W PŁOŃSKU

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-brak załącznika pn. uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w wersji elektronicznej.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z UKRYTYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI IM. HANSA 
ASPERGENA "NIE-GRZECZNE DZIECI"

WARSZAWA

Tytuł projektu KULTURALNE PIOSENKI

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak załącznika 5C-ocena merytoryczna publikacji w wersji elektronicznej

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

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z UKRYTYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI IM. HANSA 
ASPERGENA "NIE-GRZECZNE DZIECI"

WARSZAWA

Tytuł projektu DZIECKO Z ZESPŁEM ASPERGERA - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DO PRACY

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadanie przypisane niezgodnie do celu projektu (ogłoszenie o V konkursie, rozdz. I, ust.4, pkt 4)
Na nośniku elektronicznym brakuje załącznika 5c - "ocena merytoryczna przydatnosci publikcji".
Błąd w zapisie pkt 11 wniosku, ust 6 - zapisano, że dołączono załącznik nr 6, lecz nie ma takiego załącznika, nie jest wymagalny.

12 opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania
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STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM LARIX IMIENIA HENRYKA RUSZCZYCA WARSZAWA

Tytuł projektu NAGRANIE I NIEODPŁATNE ROZPOWSZECHNIENIE 70 KSIĄŻEK MÓWIONYCH PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB 
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NAJNOWSZYM STANDARDZIE CYFROWYM.

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;
- brak numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i działalności gospodarczej (tab. 7 część A wniosku) - brak tych danych uniemożliwia ocenę pkt 13 Karty oceny formalnej.

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

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI"SPOZA" WARSZAWA

Tytuł projektu PORADNIA

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- Wnioskodawca, jako Organizacja OPP powinna wnieść wkład własny w wysokości minimum 10%, wniesiony wkład przy zadaniu nr 1 jest niewystarczający (9,28%)w związku z powyższym projekt jest negatywny;
-brak podstawy prawnej zwalniającej z wpłat na rzecz PFRON (część A wniosku);
-błędna data wpisu do KRS (część A wniosku)

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

STOWARZYSZENIE POMOCY REHABILITACJI I TURYSTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ "PROMOCJA"

WARSZAWA

Tytuł projektu XVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-Zadanie wybrane przez Wnioskodawcę nr 10 jest niezgodne z celem (W celu nr 2 występuje następująca konfiguracja zadań:1,2,4,5); 
-błędnie poświadczony za zgodność KRS;
-Brak opisu IPD w wersji papierowej i elektronicznej;
-brak schematu IPD w wersji papierowej i elektronicznej;
-regionalny zakres terytorialny zadania, zgodnie z zasadami ogłoszonego konkursu zadanie musi mieć charakter ponadregionalny;
-udzielone pełnomocnictwo jest niezgodne ze Statutem Stowarzyszenia, na które się powołuje.     

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
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STOWARZYSZENIE POPIERANIA EDUKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "HEFAJSTOS" SIEDLCE

Tytuł projektu PROWADZENIE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW I KANDYDATÓW NA STUDIA 
AKADEMII PODLASKIEJ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- brak  pieczęci Sądu na statucie Stowarzyszenia.

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

STOWARZYSZENIE POPIERANIA EDUKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "HEFAJSTOS" SIEDLCE

Tytuł projektu ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRACYJNEJ "XI DNI INTEGRACJI"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca wykazał że termin realizacji zadania przypada od  31.05.2010 do 01.06.2010 roku. Zgodnie z zasadami V konkursu rozdz. VI pkt.2, przy takim okresie realizacji, maksymalna wysokość dofinansowania 
wynosi ok 1 096,00 zł (zostało to przeliczone proporcjonalnie do 2 dniowego okresu realizacji).  
Brak umowy partnerskiej w  wersji elektronicznej. 
W części B wniosku pkt.9 ppkt. II B.2. wykazano że wartość wkładu finansowego wynosi 6 960,00 zł w tym praca wolontariuszy 6 480,00 zł. Brak określenia skąd pochodzi pozostała część wkładu niefinansowego.

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

STOWARZYSZENIE POPIERANIA EDUKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "HEFAJSTOS" SIEDLCE

Tytuł projektu PROWADZENIE ZAJĘĆ Z TERAPII PEDAGOGICZNEJ ORAZ ZAJĘĆ USPRAWNIAJĄCYCH KOMUNIKACJĘ JĘZYKOWĄ DLA 
STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH AKADEMII PODLASKIEJ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Statut Stowarzyszenia nie jest opatrzony pieczęcią Sądu, co jest niezgodne z procedurami.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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STOWARZYSZENIE POPIERANIA EDUKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "HEFAJSTOS" SIEDLCE

Tytuł projektu DNI ADAPTACYJNE

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak umowy partnerskiej w wersji papierowej. 
Zgodnie z zasadami V konkursu (rozdz. VI pkt.2) max. wysokość dofinansowania obniżana jest proporcjonalnie do okresu realizacji. Przy dwu dniowym okresie realizacji zadania max. wys. dofinansowania wynosi ok. 
1,095,89 zł.

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

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM WARSZAWA

Tytuł projektu "OD REZONANSU MAGNETYCZNEGO DO REZONANSU SPOŁECZNEGO" - JAK ZBUDOWAC ŚRODKOWISKO WSPARCIA DLA 
RODZIN DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- Stowarzyszenie nie spełniło warunku dotyczącego wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 20% kosztów kwalifikowanych zadania, wniesiony wkład do projektu to jedynie 10,07% (rozdz. VI pkt 5 
ogłoszenia o konkursie);
- brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON (tab. 4 części B wniosku);
-złożone postanowienie o wpisie do KRS z dn. 05.02.2009r - aktualny KRS zgodnie z zapisem rozdziału II pkt 9 ogłoszenia o konkursie to nie starsze niż wydane 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
-brak załącznika pn. uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w wersji elektronicznej.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓL DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TĘCZA WARSZAWA

Tytuł projektu WIEM, UMIEM POMAGAM.

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- błędnie podana data wpisu do rejestru Sądowego;
- termin realizacji zadania we wniosku określony do grudnia 2010, zaś harmonogram wskazuje na zakończenie realizacji zadania w listopadzie;

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA BARDZIEJ KOCHANI WARSZAWA

Tytuł projektu CZAS DLA RODZICÓW - ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ W FORMIE OGÓLNOPOLSKICH KONFERENCJI DLA 
CZŁONKÓW RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OPIEKUNÓWW, KADRY I WOLONTARIUSZY.

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W części A wniosku w tabeli 7 brakinformacji o działalnosci gospodarczej mimo, że  w KRS jest informacja o wpisie w rejestr przedsiębiorców.Brak możliwości weryfikacji informacji czy wniosek zakłada wykorzystanie 
dofinansowania na działania związane z działalnością gospodarczą z uwagi na brak informacji o prowadzonej przez Wnioskodacę działalnosci gospodarczej.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA BARDZIEJ KOCHANI WARSZAWA

Tytuł projektu O ŻYCIU SPOTKANIA... OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA INTELEKTUALNIE W SYTUACJACH TRUDNYCH, 
NIEBEZPIECZNYCH, BOLESNYCH. O TYM, JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-Projekt niezgodny z zasadami konkursu. Zakres projektu - lokalny przy zadaniu rocznym pod numerm 5;
-zgodnie z KRS Wnioskodawca wpisany jest do rejestru przedsiębiorców, natomiast we wniosku wpisał że nie dotyczy.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA BARDZIEJ KOCHANI WARSZAWA

Tytuł projektu BARDZIEJ KOCHANI - KWARTALNIK POŚWIĘCONY PROBLEMOM OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA. WYDAWANIE I 
DYSTRYBUCJA / SEKS JUŻ NIE TABU - OPRACOWANIE, WYDANIE I DYSTRYBUCJA  PORADNIKA DLA RODZICÓW I 
OPIEKUNÓW DOTYCZĄCEGO WYCHOWANIA SEKSUALNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-W ZADANIU "SEKS JUŻ NIE JEST TABU..." - brak załącznika pn informacja o liczbie wszystkich dotychczasowych wydań...;
-BRAK WSPÓLNEGO TYTUŁU PROJEKTU- KAŻDE Z ZADAŃ MA PRZYPISANE INDYWIDUALNY TYTUŁ;
-BRAK WSPÓLNEGO WSKAŹNIKA REZULTATU;
-W TAB. NR 7 CZĘŚCI a WNIOSKU NIE PODANO NUMERU WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW (Z KRS WYNIKA, IŻ STOWARZYSZENIE WPISANE JEST 
RÓWNIEŻ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW);
W TAB 3 CZEŚCI b WNIOSKU (OBU ZADAŃ) BŁĘDNIE PODANA INFORMACJA ODNOŚNIE BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH. WG TAB. 3000 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE, 2700 
LICZBA WSZYSTKICH OSÓB OBJĘTA WSPARCIEM, 300 INSTYTUCJI)

12 opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania
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STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA BARDZIEJ KOCHANI WARSZAWA

Tytuł projektu "OCZKO W GŁOWIE" - DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA - RODZICE RODZICOM

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- BŁĘDNIE PODANA DATA WPISU DO KRS( TAB. 5 CZĘŚĆ A WNIOSKU);
- BRAK NUMERU WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW (TAB. 7 CZĘŚĆ A WNIOSKU- MIMO INFORMACJI W KRS O WPISIE), BRAK RÓWNIEŻ PODANEGO 
PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;
- BŁĘDNIE PODANA LICZBA BENEFICJENTÓW OBJĘTYCH WSPARCIEM (TAB. 3 CZĘŚĆ B WNIOSKU) LICZBA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH ZADANIA OBJĘTA 
WSPARCIEM (2700) JEST MNIEJSZA OD BENEFICJENTÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRANOŚCI (3000-TABELA).

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW WARSZAWA

Tytuł projektu KOMPLEKSOWY PROGRAM POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

załącznik do części A wniosku - schemat IPD nie ma formy graficznej ( na podstawie ogłoszenia o V konkursie, rozdz. III, ust.14)

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

STOWARZYSZENIE TŁUMACZY POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO (STPJM) WARSZAWA

Tytuł projektu WYKWALIFIKOWANI TŁUMACZE – KLUCZEM DO NIEZALEŻNOŚCI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-Kwota wnioskowana przewyższa maksymalną kwotę wnioskowaną dla organizacji działającej krócej niż 1 rok (na dzień złożenia wniosku) zgodnie z rozdziałem VI pkt.1 maksymalne dofinansowanie o jakie może 
starać się Organizacja to 25.000,00zł na 12 miesięcy. Termin realizacji zadania to 15.04-31.12.2010r, maksymalne dofinansowanie o jakie mogła starać się fundacja za okres realizacji projektu to 17.708,35zł.
-brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON;

08 organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników
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WARSZAWSKI KLUB SPORTOWY WARS WARSZAWA

Tytuł projektu Równi przez sport

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

-Projekt niezgodny z zasadami konkursu - dla zadania nr 1 z rozporządzenia przypisany został cel nr 3 (zła konfiguracja). 
- brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON (tab. 4 cześć A wniosku);
- źle opisany nośnik (płyta CD), podano jedynie skrót nazwy Organizacji oraz "konkurs nr 5"

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

WARSZAWSKIE KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 
UMYSŁOWYM

WARSZAWA

Tytuł projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Generator Wniosku nie otwiera wniosku zapisanego na płycie CD. W części A wniosku pkt.6 znajduje się odniesienie do Art.51 statutu Stowarzyszenia, a przedstawiony statut ma Art.32. W części A wniosku pkt.7 
podano nieprawidłowy numer wpisu do rejestru przedsiębiorców.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

WARSZAWSKIE KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 
UMYSŁOWYM

WARSZAWA

Tytuł projektu KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PROCESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNO 
ZAWODOWEJ - CYKL SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KOMPETENCJĘ KADRY ZATRUDNIONEJ W WARSZTATACH TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ.

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt zweryfikowany negatywnie ze wzgledu na:
- brak załącznika pn. "uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów" w wersji elektronicznej;
- błędnie wpisany status prawny Wnioskodawcy (zgodnie z KRS jest to Stowarzyszenie)- informacja podana w tab.5 części A wniosku;
- błędnie podany numer wpisu do rejestru przedsiębiorców - informacja podana w tab. 7 części A wniosku.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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WARSZAWSKIE KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 
UMYSŁOWYM

WARSZAWA

Tytuł projektu WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PROCESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wczęści A wniosku wpisano zły numer wpisu do rejestru przedsiębiorców. W części B wniosku pkt. 9 dotyczący realizacji zadania na rok 2012 w informacjach o całkowitych kosztach wpisano zły wkład własny w wys. 
5 000,00 zł ( zgodnie z danymi powinno być 8 000,00 zł).

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Oddział opolski

FUNDACJA WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SCHARMROCK" KRAPKOWICE

Tytuł projektu PROMOWANIE AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO I 
ZAWODOWEGO POPRZEZ OPRACOWANIE I WDROŻENIE INTERNETOWEGO PORTALU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 
ZDROWYCH CZŁONKÓW SPOŁECZEŃSTWA

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- brak załączników: statutu, KRS, uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów;
- przekroczenie wskazanego w ogłoszeniu progu procentowego w kategorii "koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi 
dot. zadania";
- przekroczenie maksymalnej kwoty dofinansowania w świetle faktycznego okresu realizacji;
- brak określenia wysokości udziału własnego;
- brak pieczęci osoby podpisującej wniosek;
- brak podpisów i pieczęci drugiej osoby uprawnionej;
- brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON;
- niezgodność pomiędzy informacją dotyczącą płatnika VAT a podpisanym oświadczeniem;
- brak informacji o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
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FUNDACJA WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SCHARMROCK" KRAPKOWICE

Tytuł projektu PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- projekt nie jest zgodny z warunkami zawartymi w ogłoszeniu - zgłoszono zadania ( w obu przypadkach ) dotyczące tego samego celu i zakresu;
- brak załączników: statutu, KRS, uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów, opisu IPD i schematu IPD;
- przekroczenie wskazanego w ogłoszeniu progu procentowego w kategorii "koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dot. zadania";
- przekroczenie maksymalnej kwoty dofinansowania w świetle faktycznego okresu realizacji;
- brak określenia wysokości udziału własnego;
- brak pieczęci osoby podpisującej wniosek;
- brak podpisów i pieczęci drugiej osoby uprawnionej;
- brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON;
- niezgodność pomiędzy informacją dotyczącą płatnika VAT a podpisanym oświadczeniem;
- brak informacji o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

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

FUNDACJA WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SCHARMROCK" KRAPKOWICE

Tytuł projektu PORTAL INTERNETOWY "ZRÓBMY-TO-RAZEM"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- brak załączników: statutu, uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów, opisu IPD i schematu IPD;
- przekroczenie wskazanego w ogłoszeniu progu procentowego w kategorii "koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi 
dot. zadania";
- przekroczenie maksymalnej kwoty dofinansowania w świetle faktycznego okresu realizacji;
- brak określenia wysokości udziału własnego;
- brak pieczęci osoby podpisującej wniosek;
- brak podpisów i pieczęci drugiej osoby uprawnionej;
- brak potwierdzenia kserokopii odpisu z KRS;
- brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON;
- niezgodność pomiędzy informacją dotyczącą płatnika VAT a podpisanym oświadczeniem;
- brak informacji o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

04 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych
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POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI OPOLE

Tytuł projektu "WSPÓLNIE ŁATWIEJ"

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- przekroczenie wskazanego w ogłoszeniu progu procentowego w kategorii "koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dot. zadania";

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

08 organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników

STOWARZYSZENIE NA RZECZ AUTYZMU "UCZMY SIĘ ŻYĆ RAZEM" OPOLE

Tytuł projektu "POTRAFIĘ I JESTEM POTRZEBNY"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- niezgodność zadania z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie ( nie ma możliwości zgłoszenia projektu o charakterze regionalnym, który dotyczy zadania nr 5 );
- określony wkład własny w formie finansowej nie stanowi 5% kosztów kwalifikowalnych;
- brak załącznika: uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów;
- statut nie jest opatrzony pieczęcią Sądu;
- brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRASZKA

Tytuł projektu "OTWIERAMY DRZWI DO ŚWIATA"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- deklarowany wkład własny na poziomie niższym od określonego w ogłoszeniu o konkursie 

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ PODKARPACKI W RZESZOWIE RZESZÓW

Tytuł projektu ROZWÓJ DIEDZICTWA KULTUROWEGO OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, zgłoszone w ramach jednego wniosku zadania muszą tworzyć zintegrowany projekt.Warunek ten nie został spełniony w związku z: 
a) brakiem cech integracji zadań. Jedyne powiązanie między zadaniami stanowi fakt iż w wydawanym czasopiśmie zamieszczone będą zdjęcia oraz informacje dot. warsztatów 
b)brakiem chociaż jednego wskaźnika rezultatu który odnosiłby się do całego projektu (tj. do wszystkich zadań tworzących projekt) – podano wskaźniki dla zad. 9 i dla zad.12
c)brakiem opisu spodziewanego przez Wnioskodawcę oddziaływania w ujęciu projektowym – podano opis oddziaływania zad.9 oraz opis oddziaływania zad.12 
2. W cz.A wniosku brak pełnej informacji dotyczącej korzystania ze środków PFRON – Wnioskodawca nie uwzględnił umów zawartych w ramach modułu B programu PARTNER 2006, PARTNER III.

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

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

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W JAROSŁAWIU JAROSŁAW

Tytuł projektu WIELOPROFILOWA I CIĄGŁA REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOPSRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W ŚRODOWISKOWYM 
DOMU SAMOPOMOCY PSOUU KOŁA W JAROSŁAWIU

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. W wierszu „Opis zadania” w tabeli 1 „Opis zadania” brak pełnej informacji pozwalającej stwierdzić iż usługi na rzecz osób niepełnosprawnych są świadczone w zgłoszonej w zadaniu placówce w sposób ciągły  tzn. 
co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku. Nie wynika to także z wniosku gdyż zgodnie z harmonogramem usługi w ramach zgłoszonego projektu świadczone są w pierwszym roku realizacji 
zadania tylko przez 6 miesięcy.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W RZESZOWIE RZESZÓW

Tytuł projektu XII WYŚCIG NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH IM. PROF.A.HULKA

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1.Przekroczono maksymalny dopuszczalny limit kosztów (wg ogłoszenia o konkursie) w kategorii „Koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania”

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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RZESZOWSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH "RES-GEST" RZESZÓW

Tytuł projektu INTEGRACJA POPRZEZ SPORT

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Wniosek podpisany został zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w załączonym odpisie z KRS z dnia 06.01.2010r. Wnioskodawca we wniosku nie zgłosił jednak faktu iż zapisy przedłożonego KRS nie 
odzwierciedlają stanu faktycznego wg. którego z dniem 30.01.2010 nastąpiła zmiana Prezesa Zarządu Klubu (informacja pozyskana przez Fundusz na podstawie dokumentów rozliczeniowych do umowy 
ZZO/000018/09/2009  - III Konkurs)
2. W cz.B pkt. 9 wniosku nie wykazano wartości wkładu rzeczowego
3. W załączniku „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów...” brak uzasadnienia wartości wnoszonego wkładu rzeczowego.

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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI "NADZIEJA" STALOWA WOLA

Tytuł projektu KLUB REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNY "SAMODZIELNI"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. W cz. B pkt.6 wniosku brak opisu posiadanych zasobów rzeczowych i technicznych wskazujących na możliwość realizacji zadania. Brak też informacji na temat pomieszczeń w których działa Klub.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA PORADNI LECZENIA OSTEOPOROZY I POMOCY OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM

STALOWA WOLA

Tytuł projektu „KU SAMODZIELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI”  - PROGRAM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ/„KU 
SAMODZIELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI”  - PROGRAM SZKOLEŃ, KURSÓW I WARSZTATÓW/„Ku samodzielności i 
niezależności”  - program zajęć grupowych i indywidualnych

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. KRS nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione
2. Numer rejestru sądowego podany we wniosku jest nie zgodny z numerem widniejącym na odpisie z KRS
3. Nie podano podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON
4. W Tabeli „Opis zadania” w rubryce „Tytuł zadania, ustalony(nadany) przez Wnioskodawcę” wpisano nazwę poszczególnych zadań - brak tytułu projektu obejmującego wszystkie zadania
5. Wskaźniki rezultatu opracowano dla poszczególnych zadań – brak chociaż jednego wspólnego wskaźnika rezultatu dla wszystkich zadań tworzących projekt
6. Opis spodziewanego przez Wnioskodawcę oddziaływania sporządzono dla poszczególnych zadań – brak opisu odnoszącego się do całego projektu
7. We wniosku brak informacji iż w odniesieniu do zadania „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” są spełnione określone w ogłoszeniu o konkursie warunki zgodnie z którymi 
można przyjąć do realizacji projekt o zasięgu regionalnym lub lokalnym tj.:
a) W tabeli 6 w wierszu zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych brak informacji, że Wnioskodawca jest właścicielem obiektu w którym działa placówka lub najemcą 
obiektu od co najmniej pół roku (licząc od daty złożenia wniosku)
b) w tabeli 6 w wierszu zawierającym informacje o doświadczeniu Wnioskodawcy brak informacji, że placówka funkcjonuje co najmniej pół roku od daty złożenia wniosku
8. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu przekracza wskazaną w ogłoszeniu o konkursie wartość maksymalną dofinansowania dla celu „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych...” w przeliczeniu 
dla 10-miesięcznego okresu realizacji.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE NASZA GMINA RADOMYŚL WIELKI

Tytuł projektu PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ POPRZEZ UDZIELANIE FACHOWEJ POMOCY ICH 
OPIEKUNOM

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie 13, pkt. 7 oświadczenia Wnioskodawca posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON
2. Wkład własny dla każdego z okresów realizacji zadania skalkulowano na poziomie niższym niż 10% kosztów kwalifikowalnych zadania
3. Brak załącznika „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów” – brak wersji papierowej jak i elektronicznej
4.  Harmonogram zadania sporządzono dla 11 m-cy podczas gdy koszty w budżecie zadania kalkulowane są dla okresu 12-miesięcznego.

04 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych
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STOWARZYSZENIE ROZWOJU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MOCZARY

Tytuł projektu Rehabilitacja poprzez terapię artystyczną i sportową

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Na opisie IPD oraz schemacie IPD brak podpisów i pieczęci osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
2. Zgłoszone przez Wnioskodawcę zadanie nie spełnia określonych w ogłoszeniu o konkursie. warunków zgodnie z którymi można przyjąć do realizacji projekt o zasięgu regionalnym lub lokalnym tj.:
a) w tabeli 6 w wierszu zawierającym informacje o posiadanych zasobach lokalowych, rzeczowych i technicznych brak informacji, że Wnioskodawca jest najemcą obiektu od co najmniej pół roku (licząc od daty 
złożenia wniosku) i jednocześnie umowa najmu/użyczenia obejmuje kolejne lata wskazane we wniosku
b) w tabeli 6 w wierszu „posiadane zasoby lokalowe, rzeczowe i techniczne...” brak informacji o zasobach rzeczowych niezbędnych do prowadzenia placówki
c) w tabeli 6 w wierszu zawierającym informacje o doświadczeniu Wnioskodawcy brak informacji, że placówka funkcjonuje co najmniej pół roku od daty złożenia wniosku
d) 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).

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Oddział podlaski

KLUB JEŹDZIECKI "ZAGŁOBA" GRABÓWKA

Tytuł projektu HIPPICZNA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

We wniosku stwierdzono następujące braki i uchybienia skutkujące negatywną oceną formalną:
- termin realizacji zadania: w przypadku zadania „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” w części B wniosku oraz w załączonym harmonogramie, wskazano termin realizacji 
zadania od 01.04.2010 r. do 30.11.2010 r., zaś prowadzenie zajęć przewidziano od początku maja do końca października 2010 r. – uchybienie to jest sprzeczne z treścią Rozdz. IV ust. 9 pkt. 4 Ogłoszenia o 
Konkursie, zgodnie z którym usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku, 
- w kontekście informacji zawartej w pkt. 10 części B wniosku stwierdzono, iż wnioskodawca złożył dwa wnioski na dwa projekty o niemalże identycznej treści części B obu wniosków oraz budżetów zadań, co może 
wiązać się ze zdublowaniem dofinansowania, 
- informacje o realizacji obowiązku wpłat na rzecz PFRON: wnioskodawca zaznacza, iż nie jest zobowiązany do wpłat na rzecz PFRON nie podając podstawy prawnej zwolnienia, 
- informacje o korzystaniu ze środków PFRON: jako kwotę przedstawioną do rozliczenia wnioskodawca podaje kwotę 0.00 zł co jest niezgodne ze stanem faktycznym. 

Ponadto, wskazana we wniosku informacja na temat wykonania zadania rodzi domniemanie, iż faktyczna realizacja zadania nastąpi przez podmiot gospodarczy wskazany w pkt. 6 części B wniosku dotyczącym 
Informacji o możliwościach wykonania zadania, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zagłoba”. Klub Jeździecki „Zagłoba” ma zawartą z PW „Zagłoba” umowę dzierżawy, przedmiotem której jest nie tylko majątek, ale 
i obsługa. Wnioskodawca potwierdza to w pkt. 8 części B wniosku, gdzie PW „Zagłoba” wskazany jako wykonawca zewnętrzny, wystawi fakturę za usługę wynajęcia terenu wraz z infrastrukturą oraz koni i sprzętu, w 
tym za prowadzenie zajęć.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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KLUB JEŹDZIECKI "ZAGŁOBA" GRABÓWKA

Tytuł projektu ŚWIAT Z KOŃSKIEGO GRZBIETU WIDZIANY SERCEM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

We wniosku stwierdzono następujące braki i uchybienia skutkujące negatywną oceną formalną:
- termin realizacji zadania: w przypadku zadania „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” w części B wniosku oraz w załączonym harmonogramie, wskazano termin realizacji 
zadania od 01.04.2010 r. do 30.11.2010 r., zaś prowadzenie zajęć przewidziano od początku maja do końca października 2010 r. – uchybienie to jest sprzeczne z treścią Rozdz. IV ust. 9 pkt. 4 Ogłoszenia o 
Konkursie, zgodnie z którym usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku, 
- w kontekście informacji zawartej w pkt. 10 części B wniosku stwierdzono, iż wnioskodawca złożył dwa wnioski na dwa projekty o niemalże identycznej treści części B obu wniosków oraz budżetów zadań, co może w 
konsekwencji wiązać się ze zdublowaniem dofinansowania, 
- informacje o realizacji obowiązku wpłat na rzecz PFRON: wnioskodawca zaznacza, iż nie jest zobowiązany do wpłat na rzecz PFRON nie podając podstawy prawnej zwolnienia, 
- informacje o korzystaniu ze środków PFRON: jako kwotę przedstawioną do rozliczenia wnioskodawca podaje kwotę 0.00 zł co jest niezgodne ze stanem faktycznym. 

Ponadto, wskazana we wniosku informacja na temat wykonania zadania rodzi domniemanie, iż faktyczna realizacja zadania nastąpi przez podmiot gospodarczy wskazany w pkt. 6 części B wniosku dotyczącym 
Informacji o możliwościach wykonania zadania, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zagłoba”. Klub Jeździecki „Zagłoba” ma zawartą z PW „Zagłoba” umowę dzierżawy, przedmiotem której jest nie tylko majątek, ale 
i obsługa. Wnioskodawca potwierdza to w pkt. 8 części B wniosku, gdzie PW „Zagłoba” wskazany jako wykonawca zewnętrzny, wystawi fakturę za usługę wynajęcia terenu wraz z infrastrukturą oraz koni i sprzętu, w 
tym za prowadzenie zajęć.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

PODLASKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK

Tytuł projektu CHCĘ, POTRAFIĘ, MOGĘ, BĘDĘ SILNIEJSZY, SPRAWNIEJSZY, ZDROWSZY

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Negatywna ocena dotyczy wskazanego w projekcie Zadania 1 (zgodnie z treścią Ogłoszenia Rozdz. I ust. 5a "prowadzenie grupowych  i indywidualnych zajęć...".
Charakter zadania określono jako regionalny, co jest sprzeczne z zapisami Rozdz. IV Ogłoszenia V Konkursu: 
- ust. 7, zgodnie z którym zgłaszane w ramach piątego konkursu projekty muszą obejmować zadania o charakterze ponadregionalnym, tzn. zadania planowane do realizacji na obszarze więcej niż jednego 
województwa lub zadania skierowane do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw,
- ust. 8, zgodnie z którym projekt obejmujący zadania o zasięgu regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony jedynie wówczas, gdy jednym z zadań tworzących ten projekt jest zadanie „prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, wówczas pozostałe zadania tworzące ten projekt mogą mieć również charakter regionalny lub lokalny.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK

Tytuł projektu "CUKRZYCA A ZDROWIE" - OPRACOWYWANIE I WYDAWANIE KWARTALNIKA

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyną negatywnej oceny formalnej było niedostosowane założeń projektu do warunków zawartych w  rozdziale VI Ogłoszenia z dnia 16 grudnia 2009r. konkursu nr 5 (...). Zgodnie z zapisami ust. 5 dla zadań o 
wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150 000,00zł i wyższym w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego wymagane jest wniesienie wkładu 
własnego w formie finansowej w wysokości nie mniejszej niż 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania, natomiast w przedłożonym przez Wnioskodawcę wniosku wkład własny 
finansowy kształtuje się na poziomie 9,65%.

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

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W 
AUGUSTOWIE

AUGUSTÓW

Tytuł projektu AKADEMIA ROZWOJU W KURIANCE

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W przypadku wersji elektronicznej wniosku stwierdzono brak: 
- opisu IPD oraz schematu IPD, 
- uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów, zatem, zgodnie z zapisami Rozdz. III Ogłoszenia o Konkursie, niespełniony został wymóg tożsamości papierowej i elektronicznej załączników wniosku. 
Ponadto, na podstawie informacji zawartych we wniosku stwierdzono, iż zakładana realizacja zadania może wiązać się z działalnością gospodarczą wnioskodawcy prowadzoną w przedmiocie: działalność 
gastronomiczna.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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YACHT CLUB " ARCUS" W ŁOMŻY ŁOMŻA

Tytuł projektu ZADANIE 1: ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ REHABILITACYJNO-ŻEGLARSKICH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO POŁĄCZONYCH Z WARSZTATAMI SZKUTNICZYMI, KTÓRE MAJĄ
NA CELU POPRAWĘ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
ZADANIE 2: ORGANIZOWANIE OGÓLNOPOLSKICH INTEGRACYJNYCH IMPREZ ŻEGLARSKICH KAJAKARSKICH.
REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ SPORT I TURYSTYKĘ WODNIACKĄ - ŻEGLARSTWO I KAJAKARSTWO.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

	Wmyśl rozdziału I ust. 5 Ogłoszenia z dnia 16 grudnia 2009r. r.konkursu nr 5 (...). niedopuszczalne jest łączenie realizacji kilku celów w jednym projekcie, co miało miejsce w przedłożonym wniosku i stało się główną 
przyczyną negatywnej weryfikacji formalnej wniosku. 
Stwierdzono również inne braki i uchybienia skutkujące negatywną oceną formalną. Wysokość wkładu własnego w obydwu zadaniach tworzących projekt nie kształtuje się na wymaganym w rozdziale VI ust. 4 
Ogłoszenia z dnia 16 grudnia 2009r. konkursu nr 5 (...) poziomie co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania. W  przypadku zadania „organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby” poziom wkładu własnego wynosi 9,09%, 
natomiast w zadaniu „organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 
dziedzinach” wynosi on 9,12%. 
Ponadto Wnioskodawca nie dostosował założeń zadań do warunków zawartych w  rozdziale VI Ogłoszenia z dnia 16 grudnia 2009r. konkursu nr 5 (...). Zgodnie z zapisami ust. 5 dla zadań o wnioskowanym 
dofinansowaniu w wysokości 150 000,00zł i wyższym w przypadku organizacji pożytku publicznego wymagane jest wniesienie wkładu własnego w formie finansowej w wysokości nie mniejszej niż 5% kosztów 
kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania. W  przypadku zadania „organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla 
osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby” poziom wkładu własnego w formie finansowej kształtuje się na zerowym poziomie, natomiast w zadaniu „organizowanie lokalnych, 
regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” wynosi on 1,34% kosztów kwalifikowalnych 
zadania.
Dodatkowo w punkcie 4 części A wniosku odnotowano brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON, natomiast w punkcie 9 podano błędne dane odnośnie korzystania ze środków PFRON. Poza tym załączona 
kserokopia statutu nie została poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób prawidłowy, tj. brak drugiego podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

Oddział pomorski

Strona 114 z 159



CENTRUM WOLONTARIATU W SŁUPSKU SŁUPSK

Tytuł projektu WOLONTARIAT MNIE NAKRĘCA.

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ:
W części A projektu nie podano podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na PFRON.
W części B projektu: 
- zakres terytorialny zadania niezgodny z ogłoszeniem o konkursie. Zgłaszane w ramach piątego konkursu projekty muszą obejmować zadania o charakterze ponadregionalnym. Projekt obejmujący zadania o zasięgu 
regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony jedynie wówczas, gdy jednym z zadań tworzących projekt jest zadanie pn. "prowadzenie rehabilitacji w różnych typach placówek". 
- Zadanie zgłoszone w projekcie nie jest zgodne z celem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie – w przypadku celu 5 pn. "upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy 
dotyczącej niepełnosprawności" – projekt musi każdorazowo dotyczyć co najmniej jednego z następujących rodzajów zadań: zadanie wskazane w ust. 2 pkt 10, w ust. 2 pkt 11 ogłoszenia.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

FUNDACJA "DLA ZDROWIA" CHOJNICE

Tytuł projektu PROWADZENIE REHABILITACJI RUCHOWEJ ORAZ PSYCHOLOGICZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU 
POWIATU CHOJNICKIEGO I CZŁUCHOWSKIEGO.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ:
W części A projektu: 
1) Brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON.
2) Brak podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT.
3) Statut nieopatrzony pieczęcią sądu.
4) Brak załączników - IPD oraz Schematu IPD – w wersji
elektronicznej.
W części B projektu:
1) Za niski wkład własny – na poziomie 7,98% kosztówkwalifikowalnych zadania. Ten sam błąd w planowanym -  drugim okresie realizacji zadania.
2) Za niski wkład własny w formie finansowej – na poziomie 4,98%kosztów kwalifikowalnych zadania. Ten sam błąd w planowanym -  drugim okresie realizacji zadania.
3) Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zad nr 1 - rehabilitacjaciągła w placówce - musi być prowadzona w sposób ciągły – tzn. co najmniej 5 dni w tyg., przezco najmniej 10 m-cy w roku. We wniosku nie podano ile 
miesięcy w roku placówka działa oraz iledokładnie dni w tygodniu będą prowadzone zajęcia rehabilitacyjne.
4) Wnioskodawca nie podał od kiedy placówka funkcjonuje, a takżeczy jest właścicielem czy najemcą budynku, w którym działa placówka, (oraz ewentualnie na jakiokres zawarta jest umowa najmu/użyczenia).

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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FUNDACJA "PARENT PROJECT MUSCULAR DYSTROPHY" GDAŃSK

Tytuł projektu SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE CHORÓB MIĘŚNIOWYCH DLA REHABILITANTÓW CZYNNYCH ZAWODOWO 
ORAZ GRUPY STUDENTÓW GUMED WYDZIAŁU FIZJOTERAPII. 

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyny negatywnej oceny formalnej:
W części A projektu:
1) w pkt 4 części A wniosku: nie podano podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON 
2) w pkt 5 części A wniosku: nie podano podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT,
3) zgodnie z ogłoszeniem o konkursie nr 5 należy dołączyć aktualny statut opatrzony pieczęcią Sądu –  kserokopię poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wnioskodawcy,
4) brak Opisu IPD  oraz schematu IPD zarówno w wersji papierowej jak elektronicznej. 
5) podpisy Prezesa Fundacji nie są opatrzone pieczęcią imienną.

W części B projektu:
1) Wnioskodawca założył lokalny zakres terytorialny realizowanego zadania. Zgodnie z ogłoszeniem o Konkursie nr 5 Wnioskodawca może ubiegać się w PFRON  o zlecenie zadania o charakterze ponadregionalnym. 
Zadanie o zasięgu regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony jedynie wówczas gdy jednym z zadań tworzących projekt jest zadanie pn „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek”.
2) Błędnie sporządzony budżet – brak szczegółowych pozycji kosztów, kalkulacji oraz rodzaju dokumentów rozliczeniowym.

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

FUNDACJA "ZDROWIE NA KOŃSKIM GRZBIECIE" GOŁUBIE

Tytuł projektu UTWORZENIE CENTRUM POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W CELU AKTYWIZACJI I ZWIĘKSZENIA SAMODZIELNOŚCI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ ORGANIZOWANIE GRUP ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyny negatywnej oceny formalnej:
W części A wniosku:
1)w pkt 4 wniosku: Informacje o realizacji obowiązku wpłat na rzecz PFRON nie podano podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON,
2)Kserokopia KRS poświadczona za zgodność z oryginałem przez Prezesa Fundacji. Zgodnie z ogłoszeniem, kserokopia KRS powinna być poświadczona przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, sekretarza sądu 
lub pracownika PFRON,
3)Kserokopia statutu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Prezesa Fundacji. Zgodnie z ogłoszeniem kserokopia statutu powinna być poświadczona osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wnioskodawcy.

W części B wniosku:
1)Wnioskodawca założył regionalny zakres terytorialny realizowanego zadania. Zgodnie z ogłoszeniem o Konkursie nr 5, Wnioskodawca może ubiegać się w PFRON  o zlecenie realizacji zadania o charakterze 
ponadregionalnym. Projekt o zasięgu regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony jedynie wówczas, gdy jednym z zadań tworzących projekt jest zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek”.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
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FUNDACJA MARCUS GDAŃSK

Tytuł projektu PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyny negatywnej oceny formalnej: w części B wniosku:
1) Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie – by realizowane zadanie mogło mieć charakter lokalny lub regionalny, muszą być spełnione określone warunki – dlatego Wnioskodawca powinien podać m.in. informacje: 
- czy jest właścicielem lub najemcą obiektu, w którym działa placówka 
- na jaki okres jest podpisana umowa najmu,
- placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc od daty złożenia wniosku.
Wnioskodawca nie podał informacji na ten temat.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

FUNDACJA OCHRONY PRAW DZIECKA GDYNIA

Tytuł projektu Radość po rehabilitacji

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyny negatywnej oceny formalnej:
w części A wniosku:
- nie wpisana podstawa prawna zwolnienia z wpłat na PFRON oraz podstawa prawna zwolnienia z VAT,

w części B wniosku:
- Wnioskodawca ma zawartą umowę wieloletnią z PFRON na prowadzenie zadania pn. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w ramach drugiego konkursu o zlecenie realizacji 
zadań (...). We wniosku brak jest jednoznacznego określenia, czy placówka, w której Wnioskodawca planuje prowadzenie projektu zgłoszonego w ramach piątego konkursu, jest wyodrębnioną organizacyjnie 
placówką (np. poprzez odrębne zarządzanie, prowadzenie księgowości) w stosunku do placówki objętej wsparciem w ramach umowy wieloletniej;
- brak informacji, czy placówka działa od co najmniej pół roku; 
- brak informacji, czy rehabilitacja w placówce będzie prowadzona w sposób ciągły, tzn. przez co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku – Wnioskodawca podaje, iż realizacja IPD będzie 
miała charakter cykliczny, sprowadzony do 10 dni, realizowany w formie więcej niż jednego cyklu na 1 beneficjanta projektu;
- brak podpisu i pieczątki osoby upoważnionej na załączniku „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów”

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" JANTAR

Tytuł projektu PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI – SZKOLENIE W ZAKRESIE NAUKI 
PŁYWANIA WG KONCEPCJI HALLIWICK.

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ:
W części A projektu"
1) nie podano podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na PFRON,
2) niewłaściwie podana podstawa prawna zwolnienia z podatku VAT – powinien być wpisany konkretny akt prawny. 
W części B projektu wykazana jest za wysoka kwota wnioskowana w stosunku do okresu realizacji projektu. Kwota wnioskowana (200 000zł) powinna zostać pomniejszona proporcjonalnie do okresu realizacji 
projektu – 5 miesięcy.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" JANTAR

Tytuł projektu KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ, TEGO 
JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ"

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ:
W części A projektu: 
1)Nie podana podstawa prawna zwolnienia z wpłat na PFRON.
2)Niewłaściwie podana podstawa prawna zwolnienia z podatku VAT – powinien być wpisany konkretny akt prawny 
W części B projektu:
Za wysoka kwota wnioskowana w stosunku do okresu realizacji projektu. Kwota wnioskowana  powinna zostać pomniejszona proporcjonalnie do okresu realizacji projektu – 8 miesięcy.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" JANTAR

Tytuł projektu „FRAJDA” – TURNUSY REKREACYJNE Z NAUKĄ PŁYWANIA I NAUKĄ JAZDY KONNEJ

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ:
W części A projektu nie podano podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na PFRON oraz nieprawidłowo podano podstawę prawną zwolnienia z VAT – powinien być wpisany konkretny akt prawny. 
W części B projektu: za wysoka kwota wnioskowana w stosunku do okresu realizacji projektu. Kwota wnioskowana powinna zostać pomniejszona proporcjonalnie do okresu realizacji projektu – 4 miesiące.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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FUNDACJA ZDROWIA "ESCO" GDYNIA

Tytuł projektu REHABILITACJA OSÓB Z RÓŻNYMI RODZAJAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ:
W części A projektu: 
1) w pkt 4 części A wniosku: Informacje o realizacji obowiązku wpłat na rzecz PFRON nie podano podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.
W części B projektu:
1) Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie – by realizowane zadanie mogło mieć charakter lokalny lub 
regionalny muszą być spełnione określone warunki – dlatego Wnioskodawca powinien podać m.in. informacje:
- czy jest właścicielem lub najemcą obiektu, w którym działa placówka, 
- na jaki okres jest podpisana umowa najmu,
- placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc od daty złożenia wniosku 
- usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone wplacówce w sposób ciągły tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy roku Wnioskodawca nie podał informacji na ten temat.
2) brak w formie elektronicznej uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

FUNDACJA ZDROWIA "ESCO" GDYNIA

Tytuł projektu FESTIWAL TALENTÓW OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ „FREE-ART” 

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyny negatywnej oceny formalnej: 
- brak wniosku i załączników w wersji elektronicznej – Wnioskodawca złożył wniosek jedynie w wersji papierowej,
-  w części A wniosku nie została podana podstawa prawna zwolnienia z wpłat na PFRON.

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

FUNDACJA ZDROWIA "ESCO" GDYNIA

Tytuł projektu POMOC PSYCHOSOMATYCZNA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyny negatywnej weryfikacji formalnej projektu:
- W części A wniosku: nie podana podstawa prawna zwolnienia z wpłat na PFRON;
- W częśći B wniosku: brak załącznika w wersji elektronicznej „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania”.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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FUNDACJA ZDROWIA "ESCO" GDYNIA

Tytuł projektu ZDROWY OPIEKUN 

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyny negatywnej oceny formalnej: 
- brak wniosku i załączników w wersji elektronicznej – Wnioskodawca złożył wniosek jedynie w wersji papierowej,
-  w części A wniosku: nie podana podstawa prawna zwolnienia z wpłat na PFRON.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

GDAŃSKI KLUB SPORTOWY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "JANTAR" GDAŃSK

Tytuł projektu IMPREZA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1/IMPREZA SPORTOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Dotyczy zadań I i II:
Części A wniosków:
1) Brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON.
2) Brak podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT.
3) Wnioskodawca wpisał w części A wniosku w Tabeli 8, iż nie prowadzi działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, natomiast w Tabeli 9 podał, iż w latach 2007 – 2008 korzystał ze środków PFRON (program 
PARTNER 2006 i PARTNER III).
Części B wniosków:
1) Za niski wkład własny – na poziomie 10,20%, a Wnioskodawca nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 
2) Wnioskodawca wpisał we wniosku, iż nie prowadzi działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a wnioskuje o kwotę wyższą niż 25 000 zł.
3) Brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych całego projektu.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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GDAŃSKIE  STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBĘ PARKINSONA IM. TERESY WITKOWSKIEJ GDAŃSK

Tytuł projektu CIĄGŁA REHABILITACJA CHORYCH NA CHOROBĘ PARKINSONA.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ:
W części A projektu: 
1) w pkt 4 części A wniosku: Informacje o realizacji obowiązku wpłat na rzecz PFRON nie podano podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.
2) w pkt 5 części A wniosku: Informacje o Wnioskodawcy nie podano podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT.
W części B projektu:
1) Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie – by realizowane zadanie mogło mieć charakter lokalny lub 
regionalny muszą być spełnione określone warunki – dlatego Wnioskodawca powinien podać m.in. informacje: 
- placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc od daty złożenia wniosku ( we wniosku nie podano takiej informacji, a z załączonych kserokopii umów najmu wynika że między jedną a drugą umową był 
miesiąc przerwy,
- usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy roku (Wnioskodawca nie podał takiej informacji).

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU "SOLIDARNOŚĆ" GDAŃSK

Tytuł projektu PUNKT INFORMACJI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyny negatywnej oceny formalnej: 
1. brak pliku wniosku - na nośnik nagrano Generator, brak wersji elektronicznej IPD oraz schematu IPD.
2. W części A wniosku:
 - brak podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na PFRON, 
 - brak podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT.
W części B wniosku:
 - za niski wkład własny – na poziomie 9,16% kosztów kwalifikowalnych zadania,
 - za niski wkład własny w formie finansowej – na poziomie 0,58% kosztów kwalifikowalnych zadania,
 - w tabeli 9 Budżet zadania błędnie wypełniono pozycje dotyczące wkładu własnego (błędy sumowania),
 - brak załączników wymaganych przy projektach dotyczących realizacji celu nr 2 (zgodnie z ogłoszeniem o konkursie) - IPD oraz Schematu IPD - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

04 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych
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KASZUBSKA FUNDACJA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PODARUJ TROCHĘ SŁOŃCA" STARKOWA HUTA

Tytuł projektu WCZESNA INTERWNCJA - REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W części B wniosku: 
1) Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zad nr 1 - rehabilitacja ciągła w placówce - musi być prowadzona w sposób ciągły – tzn. co najmniej 5 dni w tyg., przez co najmniej 10 m-cy w roku. Wg informacji zawartych 
we wniosku wynika, iż zadanie będzie realizowane przez 8 m-cy w roku.
2) Wnioskodawca nie podał czy jest właścicielem czy najemcą obiektu, w którym działa placówka, nie podał od kiedy placówka funkcjonuje (oraz ewentualnie na jaki okres zawarta jest umowa najmu).
3) Błąd pisarski – błędnie nazwany załącznik Schemat Indywidualnych Planów Działań.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

KASZUBSKA FUNDACJA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PODARUJ TROCHĘ SŁOŃCA" STARKOWA HUTA

Tytuł projektu PODPOWIEDZI TERAPEUTÓW – JAK SKUTECZNIE POMÓC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU. 

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ w części B projektu Wnioskodawca założył  realizację zadania 12 pn. opracowywanie lub wydawanie publikacji (..) w ramach realizacji celu 5 pn. "upowszechnianie 
pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności". Zadanie zgłoszone w projekcie nie jest zgodne z celem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie – w 
przypadku celu 5. projekt musi każdorazowo dotyczyć co najmniej jednego z następujących rodzajów zadań: zadanie 10 i zadanie 11, natomiast zadanie 12 może być realizowane w ramach celu 3 pn. "rozwijanie 
form integracji społecznej osób niepełnosprawnych".

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

KASZUBSKA FUNDACJA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PODARUJ TROCHĘ SŁOŃCA" STARKOWA HUTA

Tytuł projektu Specjalistyczne kursy/warsztaty w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży wielorako 
niepełnosprawnej.

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ w części B projektu w budżecie przekroczone zostały koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI INWALIDÓW WZROKU "ZRYW" SŁUPSK

Tytuł projektu INTEGRACYJNY WIELOMECZ SZACHOWO-WARCABOWY "BAŁTYK 2010"/II PUCHAR POLSKI W KRĘGLACH 
KLASYCZNYCH OSÓB
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH/I PUCHAR POMORZA ŚRODKOWEGO W BOWLINGU OSÓB NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZĄCYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Dotyczy zadań 1,2,3:
Część A wniosku:
1) Brak podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na PFRON
Część B wniosku:
1) Brak załącznika „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów...” w wersji elektronicznej.
2) Za wysoka kwota wnioskowana całego projektu w stosunku do okresu jego realizacji. Kwota wnioskowana (łącznie 3 zadania 125 750 zł) powinna zostać obniżona proporcjonalnie do okresu realizacji projektu 
(niecałe 5 miesięcy).
3) Brak wspólnego tytułu projektu – wnioskodawca nadał oddzielne tytuły poszczególnym zadaniom.
4) Brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych całego projektu.
5) Błędnie opisany nośnik elektroniczny.

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

KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI INWALIDÓW WZROKU "ZRYW" SŁUPSK

Tytuł projektu "SPORT BEZ BARIER"/"JASNY CEL"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatwną ponieważ:
A) W częsci A projektu: 
Brak podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na PFRON.
B) W częściach B projektu dla zadania I i II: 
1) Cel projektu nieadekwatny do zaplanowanych zadań – lub zadania niezgodne z wybranym celem projektu. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie jeśli celem realizacji projektu jest „rozwijanie form integracji 
społecznej osób niepełnosprawnych – projekt musi każdorazowo dotyczyć co najmniej jednego z następujących rodzajów zadań: zadanie wskazane w ust. 2 pkt 9, w ust. 2 pkt 12. Wnioskodawca wybrał zadanie 
wskazane w ust. 2 pkt 2 ogłoszenia.
2) Brak załącznika „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów...” w wersji elektronicznej.
3) Za wysoka kwota wnioskowana całego projektu. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie przy realizacji celu nr 3 „rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych” kwota dofinansowania projektu nie 
może być wyższa niż 200 00 zł.
4) Brak wspólnego tytułu projektu – wnioskodawca nadał oddzielne tytuły poszczególnym zadaniom. 
5) Brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych całego projektu.
6) Błędnie opisany nośnik elektroniczny.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
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POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GDAŃSKU GDAŃSK

Tytuł projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyny negatywnej oceny formalnej:
W części A wniosku:
1) Błędnie nazwane załączniki: Opis IPD i Schemat IPD.

W części B wniosku:
1) Za niski wkład własny – na poziomie 4,90% kosztów kwalifikowalnych zadania,
2) Za niski wkład własny w formie finansowej – na poziomie 2,34% kosztów kwalifikowalnych zadania,
3) W tabeli 9 „Budżet zadania” błędnie wypełniono pozycje dotyczące wkładu własnego (błędy sumowania).

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GDAŃSKU GDAŃSK

Tytuł projektu "ZDOBYWCY CODZIENNOŚCI" - REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W ŚRODOWISKOWYM
DOMU SAMOPOMOCY

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyny negatywnej oceny formalnej:
Część B wniosku:
1) Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie zadanie nr 1 - rehabilitacja ciągła w placówce - musi być prowadzona w sposób ciągły – tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 m-cy w roku. We wniosku nie 
podano, ile miesięcy w roku placówka działa oraz ile dokładnie dni w tygodniu będą prowadzone zajęcia rehabilitacyjne.
2) Wnioskodawca nie podał od kiedy funkcjonuje placówka, w której ma być realizowany projekt, a także na jaki okres zawarta została umowa użyczenia budynku.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GDYNI GDYNIA

Tytuł projektu STUDIO ROZWIJANIA TWÓRCZOŚCI TEATRU BRO – KONTYNUACJA ZADANIA

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt nie spełnia założeń konkursu – Wnioskodawca założył realizację zadania o zasięgu lokalnym pn. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ogłoszeniem, zgłaszane w ramach piątego 
konkursu projekty muszą obejmować zadania o charakterze ponadregionalnym. Projekt obejmujący zadania o zasięgu regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony jedynie wówczas, gdy jednym z zadań 
tworzących ten projekt jest zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
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POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PRUSZCZU 
GD.

PRUSZCZ GDAŃSKI

Tytuł projektu WIELOPŁASZCZYZNOWA REHABILITACJA OSÓB Z Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNA I KALECTWAMI 
SPRZĘŻONYMI.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ:
W części A projektu: 
1) Kserokopia KRS poświadczona za zgodność z oryginałem przez Przewodnicząca Stowarzyszenia.  Zgodnie z ogłoszeniem kserokopia KRS powinna być poświadczona przez radcę prawnego, adwokata, notariusza, 
sekretarza sądu lub pracownika PFRON.
2) Kserokopia statutu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Przewodnicząca Stowarzyszenia. Zgodnie z ogłoszeniem kserokopia statutu powinna być poświadczona osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.
W części B projektu:
1) Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie – by realizowane zadanie mogło mieć charakter lokalny lub regionalny muszą być spełnione określone warunki – dlatego Wnioskodawca powinien podać m.in. informacje: 
- czy jest właścicielem lub najemcą obiektu, w którym działa placówka,
- na jaki okres jest podpisana umowa najmu,
- usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy roku Wnioskodawca nie podał informacji na ten temat.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI GDYNIA

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

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ:
W części A projektu: 
1) Brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON.
2) Statut poświadczony za zgodność z oryginałem przez jedną osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. Zgodnie z KRS wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych.
3) Wnioskodawca złożył w ramach konkursu 2 wnioski i w każdym z nich w tabeli 9 „Informacja o korzystaniu ze środków PFRON” wykazał inne kwoty przyznane i rozliczone.
4) Błąd pisarski w tabeli 8 „Informacje o prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – wpisano błędną datę w miejscu, gdzie należało podać informację od kiedy Wnioskodawca 
prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
W części B projektu:
1) Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, gdy projekt dotyczy zadania nr 1 - Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, muszą być spełnione następujące warunki: - rehabilitacja 
musi byś prowadzona w placówce w sposób ciągły tj. co najmniej 5 dni w tyg., przez min. 10 miesięcy w roku (Wnioskodawca nie wskazał czy w każdej z wymienionych we wniosku placówek rehabilitacja jest 
prowadzona w sposób ciągły)- Wnioskodawca powinien być właścicielem lub najemcą obiektu, w którym działa placówka – od co najmniej pół roku licząc od dnia złożenia wniosku (Wnioskodawca nie podał na jaki 
okres czasu ma podpisane umowy najmu/użyczenia poszczególnych placówek)- placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku licząc od dnia złożenia wniosku (Wnioskodawca nie podał od jakiego czasu 
funkcjonują poszczególne placówki objęte projektem).
2) W tabeli 2 nie wskazano grupy ostatecznych beneficjentów zadania3) Błędnie rozpisany podział wkładu własnego w tabeli 9 „Budżet zadania”
3) W KRS nie ma wpisu o prowadzeniu działalności odpłatnej a Wnioskodawca oświadczył, iż w ramach realizacji zadania planowane jest pobieranie opłat od beneficjentów ostatecznych zadania.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI GDYNIA

Tytuł projektu ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ, KURSÓW, WARSZTATÓW, GRUP ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA ORAZ 
ZESPOŁÓW AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – AKTYWIZUJĄCYCH ZAWODOWO I 
SPOŁECZNIE TE OSOBY.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ:
W części A projektu: 
1) Brak podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON.
2) Statut poświadczony za zgodność z oryginałem przez jedną osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. Zgodnie z KRS wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych.
3) Wnioskodawca złożył w ramach konkursu 2 wnioski i w każdym z nich w tabeli 9 „Informacja o korzystaniu ze środków PFRON” wykazał inne kwoty przyznane i rozliczone.  
W części B projektu zadania 1:
Wnioskodawca założył regionalny zakres terytorialny realizowanego zadania. 
Zgodnie z ogłoszeniem o Konkursie nr 5 Wnioskodawca może ubiegać się w PFRON  o zlecenie zadania o charakterze ponadregionalnym. Zadanie o zasięgu regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony jedynie 
wówczas gdy jednym z zadań tworzących projekt jest zadanie „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”

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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z KRYZYSAMI PSYCHICZNYMI "PRZJAZNA DŁOŃ" GDAŃSK

Tytuł projektu OTWÓRZMY BRAMY – WSPARCIE SAMOPOMOCY.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną z powodu braku tożsamości wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku – niezgodna suma kontrolna.
Ponadto:
- w części A projektu nie podano podstawy zwolnienia z wpłat na PFRON.
- w częściach B projektu dla zadania 1 i 2 brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych całego projektu.

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

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOLNICTWA SPECJALNEGO W TCZEWIE TCZEW

Tytuł projektu VIII MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD TEATRÓW WSPANIAŁYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał negatywną ocenę formalną, ponieważ w część B wniosku została podana za wysoka kwota wnioskowana w stosunku do okresu realizacji projektu. Kwota wnioskowana (200 000 zł) powinna zostać 
obniżona proporcjonalnie do okresu realizacji projektu (niecałe 9 miesięcy).

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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STOWARZYSZENIE NADZIEJA DLA RODZINY GDAŃSK

Tytuł projektu INKUBATOR SAMODZIELNOŚCI - HOSTEL

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyny negatywnej oceny formalnej:
Część A wniosku:
1)w pkt 4 części A wniosku: Informacje o realizacji obowiązku wpłat na rzecz PFRON - nie podano podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON,
2)Kserokopia statutu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Prezesa Stowarzyszenia. Zgodnie z ogłoszeniem, kserokopia statutu powinna być poświadczona przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli zgodnie z KRS,
3)Umowa partnerska podpisana tylko przez Prezesa Stowarzyszenia. Zgodnie z KRS dla ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 
dwóch członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

Część B wniosku:
1) Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie – by realizowane zadanie mogło mieć charakter lokalny lub regionalny, muszą być spełnione określone warunki – dlatego Wnioskodawca powinien podać m.in. informacje:
- czy jest właścicielem lub najemcą obiektu, w którym działa placówka (Wnioskodawca nie podał takiej informacji) 
- na jaki okres jest podpisana umowa najmu (Wnioskodawca nie podał takiej informacji)
- placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc od daty złożenia wniosku (we  wniosku podano informację, że obecnie trwają prace przy tworzeniu placówki „HOSTEL” a rezultatem zadania będzie 
„powstanie placówki rehabilitacyjnej Hostel”) 
- usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy roku  (we  wniosku podano informację, że zajęcia 
odbywają się w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 4 miesięcy),
2) brak załącznika w formie elektronicznej "Uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów".

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE CENTRUM ROZWOJU POROZUMIEWANIA KWIDZYN

Tytuł projektu PROGRAM BOARDMAKERSPEAKING DYNAMICALLY PRO. 

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ:
W części A projektu: 
1) w pkt 5 części A wniosku Wnioskodawca zaznaczył ze jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie 
z KRS Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego,
2) statut nie opatrzony pieczęcią sądu. 
W części B projektu:
Brak w formie elektronicznej uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE CENTRUM ROZWOJU POROZUMIEWANIA KWIDZYN

Tytuł projektu ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ:
W części A projektu: 
1) w pkt 5 części A wniosku Wnioskodawca zaznaczył, że jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z KRS Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania nie posiada statusu organizacji 
pożytku publicznego.
2) statut nie opatrzony pieczęcią sądu. 
W części B projektu zadania 1 i 2:
1) Zgodnie z ogłoszeniem, zgłoszone w ramach piątego konkursu projekty muszą obejmować zadania o charakterze ponadregionalnym. Projekt o zasięgu regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony jedynie 
wówczas, gdy jednym z zadań tworzących projekt jest zadanie „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. Wnioskodawca przedstawił projekt składający się z dwóch zadań nr 5 
„prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć..”, z których tylko jedno ma charakter ponadregionalny.
2) Różne tytuły zadań - w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku zadań należy wskazać ten sam tytuł projektu w poszczególnych częściach B.
3) Brak informacji o przewidywanej liczbie beneficjentów ostatecznych całego projektu.
4) Brak załącznika w formie elektronicznej "Uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów".

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO - SPORTOWE "SZANSA-START GDAŃSK" GDAŃSK

Tytuł projektu SYSTEMATYCZNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REHABILITACYJNE W SEKCJACH SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt uzyskał opinię negatywną ponieważ:
1) Brak schematu IPD w wersji papierowej oraz elektronicznej.
2) Brak Opisu Indywidualnych Planów Działań w wersji elektronicznej.
Ponadto:
W części B projektu dot. zadania 1:
1) Wnioskodawca podał informacje, że przewiduje przekazywanie środków finansowych na rzecz jednostek organizacyjnych jednocześnie wpisując, że do realizacji zadania nie będą zaangażowane jednostki 
organizacyjne (zgodnie z KRS Wnioskodawca nie posiada jednostek organizacyjnych – Oddziałów, Kół).
2) Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie – by realizowane zadanie mogło mieć charakter lokalny lub regionalny muszą być spełnione określone warunki – dlatego Wnioskodawca powinien podać m.in. informacje: 
- na jaki okres jest podpisana umowa najmu - dotyczy każdej placówki, w której realizowane będzie zadanie (Wnioskodawca nie podał takiej informacji)-  placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc 
od daty złożenia wniosku – dotyczy każdej placówki, w której realizowane będzie zadanie (Wnioskodawca nie podał takiej informacji), 
- usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce (dotyczy każdej placówki, w której realizowane ma być zadanie) w sposób ciągły tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 
miesięcy roku  (we  wniosku podano ogólną informację, że zadanie realizowane będzie przez 5-6 dni w tygodniu przez 12 miesięcy w roku).
3) uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania należy przedłożyć do każdego zadania oddzielnie.
W części B projektu dpot. zadania 2:
1) Wnioskodawca podał informacje, że przewiduje przekazywanie środków finansowych na rzecz jednostek organizacyjnych jednocześnie wpisując ,że do realizacji zadania nie będą zaangażowane jednostki 
organizacyjne (zgodnie z KRS Wnioskodawca nie posiada jednostek organizacyjnych – Oddziałów, Kół).
2) uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania należy przedłożyć do każdego zadania oddzielnie.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych
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TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE GDAŃSK

Tytuł projektu ASYSTOWANIE JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przyczyny negatywnej weryfikacji formalnej:
W części B wniosku:
1) Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie – by realizowane zadanie mogło mieć charakter lokalny lub regionalny muszą być spełnione określone warunki:
– placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc od daty złożenia wniosku (we  wniosku podano informację, że Noclegownia św. Brata Alberta na ul Żaglowej 1 ma umowę najmu zawartą od 01.01.2010 
roku),
- usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy roku. Warunek ten dotyczy każdej placówki, w której 
realizowane ma być zadanie. We  wniosku podano jedynie ogólną informację, że rehabilitacja społeczna i zawodowa realizowana będzie przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 10 m-cy w roku, nie precyzując 
jednoczesnie, której placówki dotyczy ta informacja.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Oddział śląski

"FUNDACJA DELPHINUS - NA RZECZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ I SPOŁECZNEJ" ŻARNOWIEC

Tytuł projektu WIDZIALNE, SŁYSZALNE, OSIĄGALNE - PROGRAM KOMPLEKSOWEGO PODNOSZENIA SAMODZIELNOŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ UDZIAŁ W ZESPOLE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Wnioskodawca zaznaczył we wniosku, iż planuje zrealizować projekt wieloletni (2 okresy), natomiast zakończenie realizacji projektu wyznaczył na dzień 31.12.2010r. Tabelę 3 części B wniosku - Przewidywana 
liczba beneficjentów ostatecznych... oraz tabelę 9 części B wniosku – Budżet zadania, wypełniono tylko na pierwszy okres realizacji. Ponadto z harmonogramu realizacji projektu wynika, że działania zaplanowane są 
jedynie do końca roku 2010.
2. W części A wniosku tabeli 4, nie wskazano podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.
3. W części A wniosku tabeli 5, błędnie wpisano datę wpisu do rejestru sądowego.
4. KRS nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
5. Statut nie jest opatrzony pieczęcią sądu.
6. W załączniku nr 5 do wniosku – Budżecie zadania, nie wypełniono we wszystkich pozycjach kolumny nr 3 „Kalkulacja kosztu”.
7. W załączniku nr 5 do wniosku – Budżecie zadania, błędnie zakwalifikowano wkład własny w pozycji 5.1.5 (powinien on stanowić koszt własny finansowy a nie jak wskazano niefinansowy).
8. W związku z błędnym zakwalifikowaniem wkładu własnego jako niefinansowego, w tabeli 9 części B wniosku – Budżecie zadania, błędnie wpisano wysokość środków własnych Wnioskodawcy z podziałem na środki 
finansowe i niefinansowe.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
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BESKIDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE "START" BIELSKO-BIAŁA

Tytuł projektu VII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM NIEPEŁNOSPRAWNYCH / 
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH / MIĘDZYNARODOWY 
INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Brak Krajowego Rejestru Sądowego. 
2. Brak Statutu Stowarzyszenia.
3. W projekcie brak wspólnego tytułu zadania ustalonego przez Wnioskodawcę. 
4. W projekcie brak wspólnej grupy beneficjentów ostatecznych.

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

BESKIDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE "START" BIELSKO-BIAŁA

Tytuł projektu OBÓZ REHABILITACYJNO-MOTYWACYJNY LETNI / OBÓZ REHABILITACYJNO-MOTYWACYJNY ZIMOWY

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Brak schematu IPD w wersji elektronicznej. Ponadto w tabeli 10 części A wniosku Wnioskodawca zaznaczył, że w ogóle nie załączono opisu i schematu IPD.
2. W projekcie brak wspólnego tytułu zadania ustalonego przez Wnioskodawcę.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ BYTOM

Tytuł projektu KLUB INTEGRACYJNY KI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Wniosek został złożony na zadanie nr 1 o charakterze regionalnym do dnia 31.03.2013r., natomiast w tabeli 6 części B wniosku zamieszczono informację, iż Wnioskodawca posiada umowę użyczenia do dnia 
31.12.2012r. Ponadto popełniono błąd pisarski i wpisano rok 1012.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ BYTOM

Tytuł projektu ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA ŚT

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Wniosek został złożony na zadanie nr 1 o charakterze regionalnym do dnia 31.03.2013r., natomiast w tabeli 6 części B wniosku zamieszczono informację, iż Wnioskodawca posiada umowę użyczenia do dnia 
31.12.2012r.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM ŻYWIEC

Tytuł projektu REHABILITACJA DZIECI Z POWIATU ŻYWIECKIEGO

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Nie została opisana płyta CD zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniu.
2. Błędna data wpisu do rejestru sądowego.
3. Tabela 1 rubryka „Opis zadania” – brak informacji jak często w placówce świadczone są usługi na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Tabela 6 rubryka „Posiadane zasoby lokalowe, rzeczowe ...” – brak informacji dotyczącej tytułu prawnego do lokalu (właściciel, najemca, umowa użyczenia). Ponadto brak informacji od kiedy oraz na jaki okres 
została podpisana ewentualna umowa. 
5. Tabela 6 rubryka „Doświadczenie Wnioskodawcy...” – brak informacji od kiedy funkcjonuje placówka.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH "PIONEK" BIELSKO BIAŁA

Tytuł projektu III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BOWLINGOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "BESKIDY 2010"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Kwota wkładu własnego wynosi jedynie 18,35 %, a Wnioskodawca nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG ŚLĄSKI CHORZÓW

Tytuł projektu "NIEWIDOMI W SPOŁECZENSTWIE"

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Wnioskodawca złożył wniosek na zadanie nr 1 o zasięgu ponadregionalnym, jednakże z treści wniosku wynika, iż jest to zadanie o zasięgu regionalnym (zadanie planowane jest do realizacji na terenie 
województwa śląskiego, zadanie skierowane jest do mieszkańców województwa śląskiego). Charakter regionalny bądź lokalny może mieć jedynie zadanie nr 1.
2. Podpisy pod oświadczeniem o posiadaniu rachunku bankowego nie są opatrzone pieczątkami imiennymi.
3. W oświadczeniu nr 7 na końcu wniosku, Wnioskodawca błędnie zaznaczył, iż posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON.
4. W części A tabeli 10 zaznaczono, iż dołączono Opis i Schemat Indywidualnych Planów Działań (dokumentów tych nie załączono, gdyż nie 
były wymagane w przypadku zadania nr 11).
5. Załącznik nr 5 do wniosku – Budżet zadania, został nieprawidłowo wydrukowany (brak wypełnienia kolumn 8 i 9 oraz niektórych pozycji budżetu).

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG ŚLĄSKI CHORZÓW

Tytuł projektu AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Na płycie CD nie zawarto pełnego opisu podanego w ogłoszeniu o konkursie.
2. W każdym zadaniu tworzącym projekt w tabeli 2 brak jednoznacznej informacji dotyczącej wspólnej grupy beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie.
3. W tabeli 9 przy zadaniach numer 1 oraz numer 2 została zaplanowana praca wolontariuszy, natomiast budżety zadań nie przewidują takich kosztów. 
4. W budżecie zadania numer 1 oraz zadania numer 2 błędnie został zakwalifikowany wkład niefinansowy Wnioskodawcy, ponieważ wynagrodzenia pracowników nie mogą stanowić wkładu rzeczowego. Ponadto 
wydatki zostały błędnie zakwalifikowane do poszczególnych kategorii.
5. W poszczególnych tabelach numer 9 w trzecim okresie realizacji projektu została przekroczona maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania. 
6. W załączniku "Informacja o podziale kosztów" do zadania numer 1 występuje błąd rachunkowy.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W JAWORZNIE JAWORZNO

Tytuł projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZ BARIER DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W JAWORZNIE

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Brak tożsamości wersji papierowej i elektronicznej - na wydruku wniosku widnieją różne sumy kontrolne.
2. Brak uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
3. Przedstawiony KRS został wydany wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, ponadto nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
4. Wnioskodawca złożył wniosek na zadanie nr 2 o charakterze lokalnym. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, zadanie o zasięgu regionalnym lub lokalnym musi dotyczyć zadania nr 1.
5. Nośnik elektroniczny nie został opisany.
6. W części A wniosku tabeli 4 wskazano, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do wpłat na rzecz PFRON, podano numer identyfikacyjny PFRON i jednocześnie wskazano podstawę prawną zwolnienia z wpłat na rzecz 
PFRON.
7. W części A wniosku tabeli 5 nie wskazano konkretnej podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT.
8. W części A wniosku tabeli 10 zaznaczono, iż dołączono umowę partnerską, jednakże taki dokument nie został dołączony, gdyż realizacja zadania nie zakłada udziału partnera.

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

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W JAWORZNIE JAWORZNO

Tytuł projektu WSPOMAGANIE REHABILITACJI RUCHOWEJ POPRZEZ ZAJĘCIA HIPOTERAPII I DOGOTERAPII U OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Brak tożsamości wersji papierowej i elektronicznej - na wydruku wniosku widnieją różne sumy kontrolne.
2. Brak uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
3. Wkład własny Wnioskodawcy nie został utrzymany na minimalnym poziomie - Wnioskodawca wnosi 1,97% wkładu własnego.
4. Przedstawiony KRS został wydany wczesniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, ponadto nie został potwierdzony za zgodność 
z oryginałem przez osoby wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
5. Nośnik elektroniczny nie został opisany.
6. W części A wniosku tabeli 5 - "Informacje o Wnioskodawcy" - nie wskazano konkretnej podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT.
7. W części B wniosku tabeli 6 nie zamieszczono informacji, od kiedy Wnioskodawca jest dzierżawcą placówki oraz na jaki czas podpisana jest umowa dzierżawy (informacja ta jest wymagana z uwagi na fakt, iż 
Wnioskodawca składa wniosek na zadanie o charakterze lokalnym).

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W TYCHACH TYCHY

Tytuł projektu "CZWORONOŻNY TERAPEUTA"

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Brak uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów oraz opisu i schematu IPD w wersji elektronicznej.
2. Nośnik elektroniczny nie został opisany. 
3. KRS nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
4. W części B wniosku błędnie wypełniono tabelę 9 - Budżet zadania, dotyczącą kosztów zadania na okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku oraz na okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 
roku.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

STOWARZYSZENIE "CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH" TANOWSKIE GÓRY

Tytuł projektu WARTO POMAGAĆ!

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Została przekroczona kwota wnioskowanego dofinansowania. Wskazana w rozdziale VI ust. 1 wysokość odnosi się do 12-to miesięcznego okresu realizacji.
2. Brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.
3. Błędna data wpisu do rejestru sądowego.
4. Nieprawidłowa podstawa prawna zwolnienia z podatku Vat.
5. Część B tabela 9 - wkład własny Wnioskodawcy powinien zostać wykazany jako środki finansowe, a nie jako wartość pracy wolontariuszy.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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STOWARZYSZENIE "CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH" TANOWSKIE GÓRY

Tytuł projektu ZAUFAJ SOBIE !

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. W każdym zadaniu została przekroczona kwota wnioskowanego dofinansowania. Wskazana w rozdziale VI ust. 1 wysokość odnosi się do 12-to miesięcznego okresu realizacji.
2. Brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.
3. Nieprawidłowa podstawa prawna zwolnienia z podatku Vat.
4. W każdym zadaniu tworzącym projekt brak informacji dotyczącej wspólnej grupy beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie.
5. W zadaniach brak jednoznacznego wspólnego wskaźnika rezultatu. 
6. W każdym zadaniu w części B w tabeli numer 9 wkład własny Wnioskodawcy powinien zostać wykazany jako środki finansowe a nie jako niefinansowy stanowiący wartość pracy wolontariuszy. 
7. W zadaniu numer 3 kwota wkładu własnego wynosi jedynie 19,84 %, a Wnioskodawca nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE CHORYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ ODDZIAŁ W KATOWICACH

BISKUPICE

Tytuł projektu PEŁNOSPRAWNA INTEGRACJA

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Nie została zachowana tożsamość wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku.
2. Wniosek został złożony na zadanie nr 3 o charakterze ponadregionalnym, jednakże z wniosku nie wynika, iż zadanie jest planowane do realizacji na obszarze więcej niż jednego województwa, bądź że zadanie 
skierowane jest do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej dwóch województw.
3. W części A wniosku tabeli 1, błędnie wpisano nazwę Wnioskodawcy.
4. W części A wniosku tabeli 5, błędnie wpisano numer rejestru sądowego.
5. W części B wniosku tabeli 1, błędnie wpisano cel zadania.
6. Złożony statut nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem.
7. Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów nie zostało podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, brakuje także pieczęci firmowej Wnioskodawcy.
8. W załączniku nr 5 do wniosku – „Budżecie zadania” w pozycjach 4.1.1, 5.1.1 oraz 5.1.2 nie podano rodzaju dokumentu rozliczeniowego, który będzie potwierdzać poniesione koszty.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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STOWARZYSZENIE FAON KATOWICE

Tytuł projektu WIĘCEJ Z ŻYCIA

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Zadanie realizowane jest w ramach działalności odpłatnej, natomiast nie został wykazany przychód zadania.
2. Wnioskodawca niepoprawnie wskazał zakres terytorialny zadania.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ KATOWICE

Tytuł projektu TURNUSY REHABILITACYJNO-EDUKACYJNE DLA DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ POD HASŁEM: ”POKAŻEMY WAM, 
JAK Z CUKRZYCĄ ŻYĆ ZDROWO, AKTYWNIE I KOLOROWO”. 

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca podał we wniosku nieprawdziwe informacje, ponieważ oświadczył, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON. W związku z powyższym wniosek zgodnie z zapisem rozdziału IV ust.13 
"Zasad zlecenia przez PFRON zadań ..." został wyeliminowany z dalszego rozpatrywania.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ KATOWICE

Tytuł projektu WARSZTATY REHABILITACYJNO-EDUKACYJNE DLA DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ I ICH OPIEKUNÓW POD 
HASŁEM: ”POKAŻEMY WAM, JAK Z CUKRZYCĄ ŻYĆ ZDROWO, AKTYWNIE I KOLOROWO”. 

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca podał we wniosku nieprawdziwe informacje, ponieważ oświadczył, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON. W związku z powyższym wniosek zgodnie z zapisem rozdziału IV ust.13 
"Zasad zlecenia przez PFRON zadań ..." został wyeliminowany z dalszego rozpatrywania.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ KATOWICE

Tytuł projektu SZKOŁA I PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECIOM I MŁODZIEŻY CHORYM NA CUKRZYCĘ

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca podał we wniosku nieprawdziwe informacje, ponieważ oświadczył, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON. W związku z powyższym wniosek zgodnie z zapisem rozdziału IV ust.13 
"Zasad zlecenia przez PFRON zadań ..." został wyeliminowany z dalszego rozpatrywania.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH" W SIEMIANOWICACH ŚL. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Tytuł projektu Z "UŚMIECH"-EM PO SPRAWNOŚĆ / Z "UŚMIECH"-EM PO SAMODZIELNOŚĆ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Nie została zachowana tożsamość wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku, gdyż na wydruku wniosku znajduje się inna suma kontrolna niż we wniosku w wersji elektronicznej.
2. Wniosek złożono między innymi na zadanie nr 1 o charakterze lokalnym, natomiast w tabeli 6 części B wniosku nie zamieszczono informacji dotyczących tytułu prawnego do obiektu, w którym działa placówka.
3. Brak wspólnego tytułu zadań tworzących projekt.
4. Błędnie podano charakter zadań (powinien być ciągły a nie jednorazowy).
5. W części B wniosku błędnie wypełniono tabelę 3 – Przewidywana liczba beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem w ramach realizacji zadania (dotyczy zadania nr 5).

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "MORELA" RUDA ŚLĄSKA

Tytuł projektu PRACOWNIA PIĘCIU ZMYSŁÓW

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Wniosek dotyczy zakresu regionalnego, przy czym nie zakłada realizacji zadania nr 1 (projekt obejmujący zadania o  zasięgu regionalnym może zostać zgłoszony jedynie wówczas, gdy jednym z zadań tworzących 
projekt jest zadanie nr 1 pn.  „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”).
2. Brak wersji elektronicznej uzasadnienia.
3. Brak opisu i schematu IPD w wersji papierowej i elektronicznej.
4. Błędnie został zakwalifikowany wkład finansowy i rzeczowy Wnioskodawcy.
5. Błędnie został wpisany numer posesji Stowarzyszenia.
6. Brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.
7. Została przekroczona kwota wnioskowanego dofinansowania (wskazana w ogłoszeniu o konkursie (rozdział VI ust. 1) wysokość odnosi się do 12-to miesięcznego okresu realizacji.
8. Na płycie CD nie zawarto pełnego opisu podanego w ogłoszeniu o konkursie.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
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STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RADZIONKÓW

Tytuł projektu PROWADZENIE REHABILITACJI RUCHOWEJ W CELU ZWIĘKSZENIA SAMODZIELNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Został przedstawiony nieaktualny statut Stowarzyszenia.
2. Tabela 1 rubryka „Opis zadania” – brak informacji  jak często w placówce świadczone są usługi na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Tabela 6 rubryka „Posiadane zasoby lokalowe, rzeczowe ...” – brak informacji  dotyczącej tytułu prawnego do lokalu (właściciel, najemca, umowa użyczenia).Ponadto brak informacji od kiedy oraz na jaki okres 
została podpisana ewentualna umowa. 
4. Zadanie realizowane jest w ramach działalności odpłatnej, natomiast nie został wykazany przychód zadania.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI "ARTERIA" KATOWICE

Tytuł projektu "SPOŁECZNA PRACOWNIA DIGITALIZACJI "ARTERIA" - AKTYWNA FORMA WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
INTELEKTUALNIE" (SKRÓT NAZWY PROJEKTU:SPD "ARTERIA")

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Wniosek dotyczy zakresu lokalnego, przy czym nie zakłada realizacji zadania nr 1 (projekt obejmujący zadania o zasięgu lokalnym może zostać zgłoszony jedynie wówczas, gdy jednym z zadań tworzących projekt 
jest zadanie nr 1 pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”).
2. Brak wersji elektronicznej uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów (dotyczy obydwu zadań).
3. Schemat IPD w wersji elektronicznej (płyta CD) został zapisany w nieprawidłowym formacie.
4. Błędna data wpisu do rejestru sądowego.
5. Kwota wkładu własnego na trzeci okres realizacji zadania pn. "Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć..." wynosi jedynie 19,99 % (Wnioskodawca nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego).

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

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKCENT" KATOWICE

Tytuł projektu KLUCZ DO SAMODZIELNOŚCI - KLUCZEM DO SUKCESU

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Wniosek został złożony między innymi na zadanie nr 1 o zasięgu lokalnym, natomiast w tabeli 6 części B wniosku nie zamieszczono informacji, od kiedy Wnioskodawca posiada umowę najmu pomieszczeń.
2. W zadaniu nr 1 nie został zachowany minimalny wkład własny Wnioskodawcy. 
3. Załączniki IPD oraz schemat IPD w wersji elektronicznej zostały nagrane w formacie *.pdf
4. W części A wniosku tabeli 4 – Informacje o realizacji obowiązku wpłat na rzecz PFRON, nie podano podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON (wpisano "nie dotyczy" przy jednoznacznym zaznaczeniu, iż 
Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wpłat na rzecz PFRON).
5. W części A wniosku tabeli 5 – Informacje o Wnioskodawcy, nie podano organu założycielskiego.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO SARON OSTROWIEC 
ŚWIĘTOKRZYSKI

Tytuł projektu REHABILITACJA DROGĄ DO ZWIĘKSZENIA SAMODZIELNOŚCI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak załączenia do wniosku w formie elektronicznej opisu Indywiodualnych Planów Działań oraz schematu Indywidualnych Planów Działań.
Projekt obejmuje dwa zadania. Należy wskazać ten sam Tytuł Projektu w poszczególnych cząściach B wniosku w rybryce "Tytuł zadania, ustalony (nadany) przez Wnioskodawcę" w tabeli 1 "Opis zadania" w cząści B 
wniosku.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych
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ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB  AMAZONKI  PRZY ŚWIETOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII KIELCE

Tytuł projektu PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Błędne założenie charakteru projektu -PONADLOKALNY_-zapis w Statucie określa teren działania - MIASTO KIELCE I WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE.projekt niezgodny ze Statutem.; Zad.1.Brak informacji, że 
usługi w placówce będą prowadzone w sposób ciagły, przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 10 m-cy w roku (roz.IV pkt.9 ppkt.4 Ogłoszenia o konkursie).Brak informacji o własności lub najmmie obiektu w którym 
działa placówka (roz.IV pkt 9 Ogłoszenia).Brak informacji o zasabach kadrowych i rzeczowycvh (roz. IV pkt 9 Ogłoszenia). Brak informacji o placówce (roz.IV pkt 9 ppkt3 Ogłoszenia).Zadania tworzace jeden projekt 
powinny miec ten sam jeden tytuł projektu. Brak w opisie zakresu odpowiedzialnosci Pratnera, że jest odpowiedzialny za realizację części projektu i rozliczenie jej.Wskaźniki rezultatu musza być wspólne dla zadań 
tworzących projekt.
Zad.2. Wskaźniki rezultatu mają byc wspólne dla zadań tworzących projekt.Wskaźniki powinny być wyrażone liczbami, a nie opisem słownym (patrz zał. nr 5 do zasad zlecania. Zadania tworzące projekt powinny mieć 
ten sam wspólny tytuł projektu. Brak planowanego miejsca realizacji warsztatów (całe ? Województwo Świętokrzyskie i Powiat Tarnobrzeski.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

ŚWIĘTOKRZYSKI ZESPÓŁ REGIONALNY KOALICJI NA RZECZ ZDROWIA PSYCHOCZNEGO KIELCE

Tytuł projektu KIELECKI DOM POD FONTANNĄ DLA CIEBIE

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Kserokopia KRS potwierdzona jest niezgodnie z ogłoszeniem o konkursie.Plik elektroniczny "Schemat Indywidualnego Planu Działania" nie otwiera się.
Zad.1:W I okresie budżetowym wkład własny stanowi poniżej 20% kosztów kwalifikowanych zadania.Koszty związane z działaniami informacyjnymi przekraczją limit 5% wyznaczony w ogłoszeniu o konkursie.Brak 
wyrażenia wskaźników w formie liczbowej (podano opisy).Podstawowe wskaźniki rezultatu muszą być wspólne dla projektu (czyli dla dwóch zadań).Brak ifromacji w tab.1"Opis zadania", że usługi będą świadczone 
przez w sposób ciagły 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku. Brak wymaganych informacji dot. obiektu w tab. 6 (rozdz. IV, pkt 9, Ogszłosznia o konkursie.Tytuł projektu ma być wpólny dla obu 
zadan tworzących projekt.
Zad.2.Wspólne uwagi z zadaniem 1 dotyczace wskaxników i tytułu projektu.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

ZRZESZENIE SPORTU I REHABILITACJI START KIELCE

Tytuł projektu ORAGNIZOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ, KURSÓW I WARSZTATÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wniosek niezgodny z  zasadami V konkursu.Przekroczenie dopuszczalnej ilości zadań w Projekcie (zgałaszany w ramach celu nr "3"- rozwijanie form integracji społecznej O.N.-może obejmować max 2 zadania).Cztery 
cześci B wniosku mają inne sumy kontrolne niż cząść A oraz jedna część B wniosku.Niewłasciwy dobór zadań do wybranego z konkursu celu. Przy realizacji celu Nr 3 nie może być realizowane zadanie "Organizowanie 
i prowadzenie szkoleń...". Zadania tworzące projekt nie mają tej samej nazwy projektu.Niewłaściwy zakres terytorialny zadań nr 1, 2, 3 - regionalny zamiast ponadregionalny.Brak pieczęci Sądu na Statucie.Brak 
umów partnerskich do zadań 2, 3, 5.Brak wspólnego harmonogramu zadań. Za niski wkład własny (poniżej 20% kosztów kwalifikowanych)w zad. 2, 3,4, 5.Brak wspólnego wskaźnika rezultatu dla poszczególnyhch 
zadań Brak wyrażenia wskaźnika rezultatu liczbą w zad.  2, 4 tworzących projekt. Załączono 5 płyt CD do wniosku zamiast jednej z kompletnym wnioskiem.

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

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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Oddział warmińsko-mazurski

ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ELBLĄG

Tytuł projektu AKTYWNY NIEPEŁNOSPRAWNY

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1) Wnioskodawca zadeklarował niewystarczający wkład własny, ponieważ nie jest OPP, wkład własny  powinien wynosić co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych.
2) Brak załączników "uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów..." w formie elektronicznej do obydwu zadań.
3) Niewłaściwa kserokopia statutu.
4) W pkt 9 części A wniosku Wnioskodawca nie podał pełnej informacji dotyczącej uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON za okres ostatnich 3 lat.
5) W pkt 9 części B wniosku Wnioskodawca nie określił, czy wkład własny niefinansowy to wartość pracy wolontariuszy, czy też wartość wkładu rzeczowego.

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

06 organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań 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

ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ELBLĄG

Tytuł projektu RAZEM Z TOBĄ

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1)Wnioskodawca posiada za mały wkład własny. Ponieważ nie jest OPP, wkład własny powinien wynosić 20%.
2) Brak załącznika "uzasadnienie potrzeby dofinansowania wydawnictwa" w formie elektronicznej.
3) Brak załącznika "uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów..." w formie elektronicznej.
4) Niewłaściwa kopia statutu organizacji.
5) W pkt 9 części A wniosku Wnioskodawca nie podał pełnej informacji dotyczącej otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON w okresie ostatnich 3 lat. 
6) W pkt 11 części B wniosku Wnioskodawca zaznaczył, że załączono inne dokumenty, wymagane zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, zaś nie dołączył żadnych dokumentów.

12 opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille`a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania
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FUNDACJA NA RZECZ OSÓB GŁUCHYCH I JĘZYKA MIGOWEGO OLSZTYN

Tytuł projektu „SPORT O KAŻDEJ PORZE ROKU – AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH”

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1) Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku we właściwy sposób w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma z Oddziału. 
2) Niewłaściwa kopia statutu organizacji.
3) W pkt 5 części A wniosku Wnioskodawca podał informację, że nie jest płatnikiem podatku VAT, a złożył podpis pod oświadczeniem, że będąc podatnikiem podatku VAT nie może odliczyć kwoty podatku należnego 
o podatek naliczony.
4) W pkt 11 części B wniosku zaznaczono, że załączono inne wymagane dokumenty. Brak innych załączników do wniosku.

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

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB GŁUCHYCH I JĘZYKA MIGOWEGO OLSZTYN

Tytuł projektu KONFERENCJA "JĘZYK MIGOWY W XXI WIEKU NA ŚWIECIE I W POLSCE"

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1) Nie uzupełniono wniosku w sposób właściwy w ciągu 3 dni od otrzymania pisma z Oddziału.
2) Niewłaściwa kopia statutu organizacji.
3) W pkt 5 części A wniosku Wnioskodawca podał informację, że nie jest płatnikiem podatku VAT, a złożył podpis pod oświadczeniem, że będąc podatnikiem podatku VAT nie może odliczyć kwoty podatku należnego 
o podatek naliczony.
4) W pkt 11 wniosku zaznaczono, że załączono inne wymagane dokumenty. Brak innych załączników do wniosku.

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

GIŻYCKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH GIŻYCKO

Tytuł projektu ZAJĘCIA W SEKCJI SPORTOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1) Brak dwóch załączników do wniosku, tj. statutu organizacji oraz uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania.
2) Wniosek został podpisany niezgodnie z KRS.
3) Zadanie zgłoszone we wniosku ma charakter lokalny zamiast ponadregionalny. 
4) Kserokopia KRS potwierdzona za zgodność z oryginałem niezgodnie z zasadami.
5) Kwota wnioskowana na wydatki inwestycyjne wynosi 27% kwoty wnioskowanej ogółem, zaś maksymalnie możliwe jest 10%.
6) Błędnie we wniosku podano kwotę stanowiącą wartość pracy wolontariuszy.
7) Wniosek został przesłany do Oddziału PFRON, zamiast do Biura PFRON zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie.
8) Załączona do wniosku płyta CD nie została opisana przez Wnioskodawcę.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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IŁAWSKI KLUB SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 
"MORENA"

IŁAWA

Tytuł projektu BIAŁE LASKI NA WODZIE-OGÓLNOPOLSKI SZKOLENIOWO-SPORTOWY OBÓZ KAJAKOWY DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I
NIEDOWIDZĄCYCH

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- Wersja papierowa uzupełnienia wniosku nie jest tożsama z wersją elektroniczną. Błędy pisarskie zostały naniesione na wersji elektronicznej uzupełnienia wniosku.
- Brak w części A wniosku: 
1) podstawy zwolnienie z wpłat na rzecz PFRON - pkt.4 wniosku,
2) określenia przedmiotu działalności statutowej - pkt.6 wniosku.
- Niezgodność w części A wniosku - czy Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy (...)-niezgodność z KRS - pkt.5 wniosku.
- Brak w części B wniosku informacji o miejscu zamieszkania beneficjentów ostatecznych dot. województw - pkt. 2 wniosku.
- Brak pełnomocnictwa dla jednej z osób podpisującej wniosek.

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

INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY ATAK ELBLĄG

Tytuł projektu BRAK JEDNEGO TYTUŁU DLA PROJEKTU

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1) Brak jednego tytułu projektu. Każde z 3 zadań tworzących projekt ma inny tytuł nadany przez Wnioskodawcę.
2) Wnioskodawca załączył jeden dokument "uzasadnienie konieczności..." dotyczący projektu, zaś zgodnie z warunkami konkursu, Wnioskodawca powinien opracować odrębne "uzasadnienie..." dla każdego zadania 
tworzącego projekt.
3) Niewłaściwie potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia KRS.
4) Niewłaściwa kopia statutu.
5) Błędna data wpisu do rejestru sądowego podana we wniosku.
6) Brak podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT.
7) Błędne terminy rozliczenia wcześniejszych umów zawartych z Oddziałem Funduszu.
8) Brak podpisu prezesa IKS Atak na umowie partnerskiej.
9) Zadania nr 2 i 4 mają zasięg lokalny zamiast ponadregionalny.
We wniosku brak informacji skąd rekrutowani będą beneficjenci ostateczni.
10) W zadaniu nr 2 Wnioskodawca podał rozbieżne informacje dotyczące ilości beneficjentów ostatecznych w trzech okresach realizacji.
11) W zadaniu nr 4 w drugim i trzecim okresie budżetowym Wnioskodawca posiada mniejszy niż wymagane 10% wkład własny.

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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
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INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY ATAK ELBLĄG

Tytuł projektu BRAK JEDNEGO TYTUŁU PROJEKTU NADANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1) Brak jednego tytułu projektu. Każde z 3 zadań ma inny tytuł nadany przez Wnioskodawcę.
2) Kserokopia KRS potwierdzona przez niewłaściwe osoby.
3) Niewłaściwa kopia statutu.
4) Błędna data wpisu do rejestru sądowego podana do wniosku (inna niż w KRS).
5) Błędne terminy rozliczenia wcześniejszym umów zawartych z Oddziałem Funduszu.
6) Rozbieżne informacje dotyczące zakresu terytorialnego 3 zadań. Wnioskodawca podaje, że zadania mają zasię lokalny oraz że beneficjenci ostateczni będą rekrutowani z terenu całej Polski.

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

OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY" OLSZTYN

Tytuł projektu NIE BĄDŹMY SAMI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W zadaniu nr 2 ,, Nie bądźmy sami" nauka tańca  standardowego i latynoamerykańskiego brak charakteru ponadregionalnego, brak szczegółowego opisu beneficjentów ostatecznych. Do wniosku nie załączono wersji 
elektronicznej załączników : uzasadnienie poniesienia kosztów,opisu i schematu IPD.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO "AMAZONKI" OLSZTYN

Tytuł projektu DĄŻ DO SPRAWNOŚCI, SPORTOWO-REKREACYJNE I INTEGRACYJNE SPOTKANIE "AMAZONEK"

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Do wniosku nie została dołączona wersja elektroniczna Uzasadnienia konieczności poniesienia określonych nakładów.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W BISKUPCU BISKUPIEC

Tytuł projektu TRENING MIESZKANIOWY-WSPIERANIE SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych nie będą świadczone w placówce w sposób ciągły (tj. przez co najmniej 5 dni w tygodniu oraz przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W IŁAWIE IŁAWA

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

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek:
- Brak wersji elektronicznej wniosku,
- Ze względu na błędy w pkt. 9 wniosku -Budżet zadania, nie można stwierdzić czy wkład własny wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych zadania - dot. II i III okresu realizacji zadania,
- w pkt.9 wniosku: w pierwszym okresie realizacji zadania  - niezgodność w podziale wartości wkładu niefinansowego, w drugim i trzecim okresie - błędnie podane wartości wkładu własnego Wnioskodawcy.
2) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych:
- Brak wersji elektronicznej wniosku,
- Wkład własny nie wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych zadania - dot. I okresu realizacji zadania,
- Ze względu na błędy w pkt. 9 wniosku -Budżet zadania, nie można stwierdzić czy wkład własny wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych zadania - dot. II i III okresu realizacji zadania, - w pkt.9 wniosku: 
w pierwszym okresie realizacji zadania  - niezgodność w wartościach wkładu niefinansowego, niezgodność z budżetem zadania, w II i III okresie - błędnie podane wartości wkładu własnego Wnioskodawcy.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W NIDZICY NIDZICA

Tytuł projektu XII EUROPEJSKA SZTAFETA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TRASIE ANDORA - HISZPANIA - PORTUGALIA - GIBRALTAR
- MONAKO

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1) kserokopia aktualnego statutu nie została poświadczona w sposób określony w procedurach V konkursu,
2) zadanie nie spełnia charakteru regionalności: a) sztafeta organizowana poza granicami kraju, b) beneficjenci ostateczni to osoby z jednego województwa

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
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STOWARZYSZENIE "DAĆ NADZIEJĘ" PRZY ŚDS W OLECKU OLECKO

Tytuł projektu USPRAWNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ZASTOSOWANIU NOWOCZESNYCH METOD I FORM REHABILITACJI I TERAPII

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Wnioskodawca nie spełnia warunku świadczenia usług w sposób ciągły w roku 2010 (przez co najmniej 10 miesięcy w roku).
2. Brak informacji o zawarciu umowy najmu obiektu, w którym działa placówka - od co najmniej pół roku (licząc od daty złożenia wniosku) i obejmującej kolejne lata wskazane we wniosku.
3. Brak potwierdzonego aktualnego statutu opatrzonego pieczęcią Sądu - kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; Wnioskodawca potwierdził za zgodność z oryginałem kserokopię kopii statutu (brak daty 
potwierdzenia).
4. Data wpisu do rejestru sądowego na str. 2 wniosku jest niezgodna z datą wpisaną do KRS.
5.Błąd w wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy na str. 29 i 30 wniosku.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

WARMIŃSKO - MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OLSZTYN

Tytuł projektu 1)NOWE KWALIFIKACJE Z CERTYFIKATEM ECDL 2.0
2)ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ-PORADNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

- Projekt dot. tego samego projektu, który został objęty dofinansowaniem w ramach umowy wieloletniej nr ZZO/000016/14/D z dnia 13.08.2009 r., zawartej w ramach II konkursu.
- Projekt dot. dwóch zadań, którym nadano inne nazwy. Zadanie pn. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych-aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby:
- W części A wniosku - brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz
PFRON - pkt. 4 wniosku,
- W części B:
- niezgodności w wartościach wkładu niefinansowego dot. I okresu realizacji zadania,
- wkład własny nie wynosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych zadania - dot. II i III okresu realizacji zadania, 
- wkład własny w formie finansowej nie wynosi co najmniej 5% kosztów kwalifikowanych zadania - dot. III okresu realizacji zadania. Zadanie pn. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz 
włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy...:
- W części A wniosku - brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON - pkt. 4 wniosku,
- W części B wniosku - niezgodności w wartościach wkładu niefinansowego dot. I okresu realizacji zadania.

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

06 organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań 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 wielkopolski
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FUNDACJA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI KOŁO

Tytuł projektu AKADEMIA MOŻLIWOŚCI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Wnioskodawca w części A pkt 8 wniosku zaznaczył, że nie prowadzi działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Wnioskodawca nie spełnia więc warunku zawartego w rozdz. VI ust. 1 ogłoszenia - kwota 
wnioskowana na poszczególne zadania jest bowiem wyższa niż 25.000 zł.  Ponadto nie spełniono warunku zawartego w rozdz. IV ust. 3 oraz rozdz. V ust.2 ogłoszenia - wniosek na projekt ma charakter wieloletni.
2. Podpisy pod wnioskiem nie są opatrzone pieczęcią imienną.
3. Kserokopia KRS nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby, o których mowa w rozdz. III ust 9a ogłoszenia.
4. Przedłożono kopię statutu bez pieczęci sądu.
5. W punkcie 4 części A wniosku brak podstawy prawnej zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.
6. Wnioskodawca dla zadania nr 2 (organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych) – aktywizujących 
zawodowo i społecznie te osoby nie spełnił warunku określonego w rozdz. VI ust.4 pkt 2 ogłoszenia (wkład własny wynosi 15,30%, a organizacja nie ma statusu organizacji pożytku publicznego więc wkład własny 
musi wynosić co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych zadania).

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych

FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA "PODAJ DALEJ" KONIN

Tytuł projektu AKTYWNI NIEZALEŻNI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zadanie nr 1- Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego - wkład własny finansowy w latach 2011 i 2012 wynosi po 4,82% a winien wynosić co najmniej 5% przy wnioskowanej kwocie dofinansowania 
ze środków PFRON powyżej 150.000,00 zł. (ogł. O konkursie rozdz. VI pkt 5)

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM FILANTROP POZNAŃ

Tytuł projektu Wydawanie miesięcznika „FILANTROP naszych czasów”

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca nie spełnił warunku określonego w rozdz. VI ust.4 pkt 2 ogłoszenia  (wkład własny wynosi 18,38%, a organizacja nie ma statusu organizacji pożytku publicznego więc wymagany wkład własny musi 
wynosić co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych zadania ).
Kserokopia statutu nie spełnia wymagań określonych w rozdz. III ust.9b ogłoszenia (bez pieczęci sądu).

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

Tytuł projektu "ZIELONY PRZYLĄDEK" W AKADEMII WALKI Z RAKIEM

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Zgodnie z załączonym odpisem z KRS, wniosek o zlecenie realizacji zadań.. winien być złożony przez Zarząd Fundacji Światło z siedzibą w Toruniu. Oddział Fundacji w Poznaniu nie posiada osobowości prawnej 
(Zasady zlecania...rozdz. III pkt 4). KRS nie dotyczy Wnioskodawcy, nie jest podpisany za zg. z oryginałem przez Radcę Prawnego, Adwokata lub pracownika PFRON. Brak wersji elektronicznej wniosku, opisu IPD, 
uzasadnienia poniesienia kosztów.
Organizacja posiada status pożytku publicznego - wkład własny wynosi 9,66% a winien wynosić co najmniej 10%.(ogł. o konk. rozdz. VI pkt 4) Brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.
Załączono kserokopię statutu niepotwierdzonego przez sąd. Brak załącznika  umowa partnerska (lub porozumienie). Brak informacji o funkcjonowaniu placówki co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 10 m-cy 
w roku (ogł. o konk. rozdz. IV pkt 9 ust. 4)

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" KALISZ

Tytuł projektu OD REHABILITACJI DO SAMODZIELNOŚCI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wniosek dotyczy projektu o zasięgu regionalnym. W przypadku zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” o charakterze lokalnym lub regionalnym musi zostać 
spełniony warunek świadczenia usług na rzecz osób niepełnosprawnych w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku). Tym samym, okres udzielanego w placówce 
wsparcia nie może być krótszy niż 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym.  Wnioskodawca nie spełnia warunku zapisanego w rozdz. IV ust. 9 pkt 4 tj. realizacji zadania przez 10 miesięcy w roku. We wniosku w 
części B w tabeli 1 „Opis zadania” w wierszu „termin realizacji zadnia” jako datę rozpoczęcia podano 01.04.2010 r. Również w załączniku „Harmonogram realizacji projektu” realizacja  projektu  następuje od kwietnia 
2010 r.
Ponadto kwoty dofinansowania projektu na drugi i trzeci okres realizacji przekraczają limit, o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt. 2 ogłoszenia.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

ORGANIZACJA NIESŁYSZĄCYCH SŁABOSŁYSZĄCYCH INTERNAUTÓW SZAMOTUŁY

Tytuł projektu Internetowy serwis społecznościowo - informacyjny

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak wersji elektronicznej załącznika - „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów”

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
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POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W POZNANIU POZNAŃ

Tytuł projektu BĄDŹ ŚWIADOMA, BĄDŹ ŚWIADOMY

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca nie spełnił warunku określonego w rozdz. VI ust.4 pkt 1 ogłoszenia  -  posiadając status organizacji pożytku publicznego zadeklarował wkład własny w wysokości 9,93% kosztów kwalifikowalnych.
Kserokopia KRS nie została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby, o których mowa w rozdz. III ust 9a ogłoszenia.
Brak pełnej nazwy wnioskodawcy (zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru sądowego) w części A pkt. 1 wniosku.

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

SPORTOWE STOWARZYSZENIE  INWALIDÓW START POZNAŃ

Tytuł projektu START DLA KADR 2010

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca zgłosił zadanie nr 3 w ramach celu nr 3 - zgodnie z ogł. o konkursie (rozdz. I pkt 4) zadanie nr 3 może być realizowane w ramach celu nr 4.
Część A wniosku: brak podstawy zwolnienia z podatku VAT.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI "GEN" POZNAŃ

Tytuł projektu CENTRUM REHABILITACJI GEN

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Brak we wniosku informacji wymaganych dla projektów o charakterze regionalnym lub lokalnym, tj.: informacji określonych w rozdziale IV ust. 9 pkt 4 ogłoszenia o konkursie –„usługi na rzecz osób 
niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku)- informacja powinna zostać zamieszczona w części B Wniosku w 
tabeli 1 „Opis zadania” w wierszu „Opis zadania”. 
2. Brak wersji elektronicznej załączników: Opis Indywidualnych Planów Działań oraz Schemat Indywidualnych Planów Działań

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

04 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI "GEN" POZNAŃ

Tytuł projektu VII Zjazd Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON jest wyższa niż 200.000,00 zł. Dla projektu realizującego cel "poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych" maksymalna kwota 
dofinansowania projektu została określona w rozdz. VI ust. 2 pkt 4  ogłoszenia o konkursie i nie może ona być wyższa niż 200.000,00 zł.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI "GEN" POZNAŃ

Tytuł projektu Ośrodek Edukacji GEN - szkolenia

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca dokonał niezgodnego z ogłoszeniem przypisania zadania do celu (złożył wniosek w ramach celu nr 5 na realizację zadania nr „3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla 
członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy...”). Zgodnie z zapisami rozdz. I ust 4 pkt 5 ogłoszenia o konkursie, w przypadku gdy celem realizacji projektu jest „5. upowszechnianie 
pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności – projekt musi każdorazowo dotyczyć co najmniej jednego z zadań wskazanych w rozdz. I ust. 2 pkt 10 –11.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI "GEN" POZNAŃ

Tytuł projektu WORTAL

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca dokonał niezgodnego z ogłoszeniem przypisania zadania do celu (złożył wniosek w ramach celu nr 5 na realizację zadania nr „4. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz 
udzielanie informacji...”). Zgodnie z zapisami rozdz. I ust 4 pkt 5 ogłoszenia o konkursie, w przypadku gdy celem realizacji projektu jest „5. upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności – projekt musi każdorazowo dotyczyć co najmniej jednego z zadań wskazanych w rozdz. I ust. 2 pkt 10 –11.

04 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych
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STOWARZYSZENIE POMOCY NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZĄCYM ABSOLWENTOM OŚRODKA DLA 
DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH "BYĆ POTRZEBNYM"

OWIŃSKA

Tytuł projektu WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU KLUCZEM DO PRAWIDŁOWEJ REHABILITACJI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Część A wniosku: brak załączników: KRS, Indywidualny Plan Działań (IPD), schemat IPD.
Brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON, brak podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT. Załączona kserokopia statutu nie jest kopią statutu zatwierdzonego przez sąd (ogłoszenie o konkursie rozdz. III 
pkt 9b).
Część B wniosku: brak załącznika: uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów. Data projektu od 01.01.2010 jest niezgodna z harmonogramem (od IV).
W punkcie 9  budżet zadania występują błędy rachunkowe.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE POMOCY NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZĄCYM ABSOLWENTOM OŚRODKA DLA 
DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH "BYĆ POTRZEBNYM"

OWIŃSKA

Tytuł projektu WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Część A wniosku: brak załączników - KRS, pełnomocnictwo (Wnioskodawca zaznaczył, iż dołącza pełnomocnictwo). Załączona kopia statutu nie jest kopią statutu zatwierdzonego przez sąd.
Brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.
Część B wniosku: wybrano niezgodny z ogłoszeniem o konkursie cel zadania (rozdz. I pkt 4)-zaznaczono cel nr 2, winien być cel nr
3. W związku z powyższym zadanie nr 9 nie może być realizowane w okresie 2 letnim.
Brak załącznika: uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów -zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

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

STOWARZYSZENIE POMOCY NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZĄCYM ABSOLWENTOM OŚRODKA DLA 
DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH "BYĆ POTRZEBNYM"

OWIŃSKA

Tytuł projektu KOMPUTER KLUCZEM DO EFEKTYWNEJ EDUKACJI

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Część A wniosku: Brak załączników: KRS, Indywidualny Plan Działań (IPD), schemat IPD.
Brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON, brak podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT. Załączona kserokopia statutu nie jest kopią statutu zatwierdzonego przez sąd (ogłosz. O konkursie rozdz. III pkt 
9b)
Część B wniosku: brak załącznika: uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów.  Data projektu od 01.01.2010 r. jest niezgodna z harmonogramem (od V).

02 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
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STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE LIRA NIEWIDOMYCH SŁABOWIDZĄCYCH I INNYCH 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OSTRÓW WLKP

Tytuł projektu ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI - WARSZTATY MUZYCZNE

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Brak wersji elektronicznej wniosku.
Część A wniosku - brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.
Część B wniosku - niezgodność terminu realizacji zadania (01.08.2010 - 10.08.2010) z załączonym harmonogramem (od IV - X/2010)

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

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 55" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 55 POZNAŃ

Tytuł projektu KAJAKOWY WEEKEND ZE SZPAKAMI

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Budżet - przekroczono limit w kategorii kosztów zw. z działaniami informacyjnymi. Limit wynosi 5%, jest 9,2%(ogł. o konkursie rozdz. VIII).
Część A wniosku: brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON, brak podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT. Załączona kserokopia wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych winna być 
podpisana za zg. z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusz lub pracownika PFRON. (ogł. o konk. rozdz. III pkt 9b).
Część B wniosku: brak załącznika w wersji papierowej:
uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów. 
W punkcie 9 -budżet zadania- występują błędy rachunkowe.
W punkcie 11 potwierdzono wnioskowanie na rzecz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, co stoi w sprzeczności z odpowiedzią na pytania w punkcie 1.

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

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU POZNAŃ

Tytuł projektu DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACYJNEGO FILANTROP:TURYSTYKA I SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel projektu CEL NIEREALIZOWANY W TYM KONKURSIE

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

1. Wnioskodawca złożył jeden wniosek obejmujący dwa zadania. Każde z zadań dotyczy innego celu (zgodnie z zapisami w rozdz. I ust. 5 „nie istnieje możliwość łączenia w jednym projekcie realizacji kilku celów 
wskazanych w ust. 3”)  oraz ma nadany inny tytuł. Nie zostały więc spełnione wymagania dla projektu, które określono w rozdz. I ust.4-5 oraz rozdz. III ust. 2-4 ogłoszenia.  
2. Zadanie o tytule „Działalność Klubu Integracyjnego FILANTROP” 
- ma zasięg regionalny (ale nie dotyczy zadnia pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”);
- Wnioskodawca nie spełnił warunku określonego w rozdz. VI ust.4 pkt 2 ogłoszenia  (wkład własny wynosi 16,32%, a organizacja nie ma statusu organizacji pożytku publicznego więc wymagany wkład własny musi 
wynosić co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych zadania).
3. W przypadku obu zadań  brak podpisów i pieczątek imiennych na załącznikach „uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów”.

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

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
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WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI KALISZ

Tytuł projektu RÓŻNY START TA SAMA META

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca nie prowadził dotąd działalności na rzecz osób niepełnosprawnych a wnioskuje o dofinansowanie w kwocie przekraczającej 25.000,00. Zgodnie z ogł. o konkursie (rozdz. VI pkt 1) Wnioskodawca może 
się ubiegać o maksymalne dofinansowanie w kwocie 8.333,00. 
Część A wniosku: brak podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON, brak podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT. Załączona kserokopia KRS winna być podpisana za zg. z oryginałem przez radcę prawnego, 
adwokata lub pracownika PFRON.
Część B wniosku: występuje niezgodność w terminie realizacji zadania (od VII-X), w harmonogramie od VI-XI. W punkcie 9 ppkt B2 nie podano danych liczbowych.

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

WIELKOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POZNAŃ

Tytuł projektu Uczmy się razem żyć - edukacja dla integracji dzieci niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca przedłożył kserokopię statutu bez pieczęci sądu.
W części A wniosku w punkcie dotyczącym  podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON Wnioskodawca wpisał treść dotyczącą podstawy prawnej  zwolnienia z podatku VAT.

11 prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

WIELKOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POZNAŃ

Tytuł projektu ARTTERAPIA - kurs podyplomowy

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca przedłożył kserokopię statutu bez pieczęci sądu.
W części A wniosku w punkcie dotyczącym podstawy zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON Wnioskodawca wpisał treść dotyczącą podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT.

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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
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WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE ZAGÓRZE

Tytuł projektu E – rehabilitacja osób z chorobą Alzheimera

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Nie został spełniony warunek określony w rozdz. VI ust. 7 i 8 ogłoszenia. Wniosek dotyczy zadania nr 5 pn. „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć...” które ma zasięg regionalny.
Brak załączników opis IPD oraz schemat IPD w wersji elektronicznej.
W części A pkt 5 wniosku - brak podstawy prawnej zwolnienia z podatku VAT.
W części B pkt 9.II.B.2 – błędnie rozpisano wartość wkładu niefinansowego.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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 zachodniopomorski

FUNDACJA INSTYTUT KSZTAŁCENIA KADR SZCZECINEK

Tytuł projektu TYDZIEŃ SPORTU Z FIKKIEM.

Cel projektu ROZWIJANIE FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca wykazuje realizację zadania o charakterze ponadregionalnym, natomiast z treści wniosku wynika,iż zadanie 
nie będzie realizowane na obszarze co najmniej dwóch województw, a beneficjenci ostateczni zadania są tylko z 
województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z ogłoszeniem V konkursu (Rozdział IV ust. 7),  zgłaszane projekty muszą 
obejmować zadania o charakterze ponadregionalnym za wyjątkiem zadania nr 1.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI SZCZECIN

Tytuł projektu AKTYWNY OBYWATEL ŚWIATA CISZY 2010-2013.
ŚWIETLICA MÓJ DRUGI DOM 2010-2013.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Kserokopia aktualnego wypisu z rejestru sądowego nie poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby do tego 
uprawnione.

Zadanie 1 z 2 pn. Prowadzenie rehabilitacji w różnych typach placówek
W części B wniosku w tabeli 1 brak szczegółowych informacji o ciągłym sposobie świadczenia usług w placówce na rzecz 
osób niepełnosprawnych w planowanym projekcie 
W części B wniosku w tabeli 6 brak informacji dotyczących  najmu placówek na wnioskowany czas trwania projektu.
W części B wniosku w tabeli 6 brak informacji o funkcjonowaniu placówek przez co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty 
złożenia wniosku. 
Brak załącznika "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów" w formie elektronicznej.

Zadanie 2 z 2 pn. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla niepełnosprawnych
Brak załącznika "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów" w formie elektronicznej.

01 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

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

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKREG ZACHODNIOPOMORSKI SZCZECIN

Tytuł projektu "MIMO WSZYSTKO, MOGĘ WSZYSTKO..." - MIĘDZYREGIONALNA KONFERENCJA POŚWIĘCONA PREZENTACJI DOROBKU 
SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO.

Cel projektu UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Przekroczono maksymalną kwotę dofinansowania zadania obniżoną proporcjonalnie do faktycznego okresu realizacji 
projektu ( Rozdział VI ust. 2).

10 promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
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POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKREG ZACHODNIOPOMORSKI SZCZECIN

Tytuł projektu KOMPETENCJE LIDERÓW I WOLONTARIUSZY GWARANTEM JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG.

Cel projektu POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca planuje realizację zadania o charakterze regionalnym. Zgodnie z ogłoszeniem V konkursu (Rozdział IV ust. 7)  zgłaszane projekty muszą obejmować zadania o charakterze ponadregionalnym (za 
wyjątkiem zadania nr 1).

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KAMIENIU 
POMORSKIM

KAMIEŃ POMORSKI

Tytuł projektu CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO I WSPIERANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (CENTRUM 
DZWONI) W KAMIENIU POMORSKIM.

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

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Wnioskodawca planuje realizację zadania o charakterze regionalnym. Zgodnie z ogłoszeniem V konkursu (Rozdział IV ust. 7)  zgłaszane projekty muszą obejmować zadania o charakterze ponadregionalnym za 
wyjątkiem zadania nr 1.

06 organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań 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

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KAMIENIU 
POMORSKIM

KAMIEŃ POMORSKI

Tytuł projektu OLIMPIADA SPECJALNA 2010.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W części B wniosku w tabeli 1 zaplanowano  zadanie nr 9, które nie łączy się ze wskazanym we wniosku  celem pn. "zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)". 
Zgodnie z postanowieniami ogłoszenia V konkursu (Rozdział I ust. 4 pkt. 5) taki sposób łączenia zadań w danym projekcie nie jest dopuszczalny.
Ogłoszenie V konkursu nie zakłada możliwości ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej na zadanie nr 9.
W części B wniosku w tabeli 3 nie określono przewidywanej liczby beneficjentów ostatecznych zadania.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KOSZALINIE KOSZALIN

Tytuł projektu TRENING SAMODZIELNOŚCI - KRÓTKOTERMINOWY POBYT CAŁODOBOWY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt dotyczy działań i beneficjentów placówki, która została objęta wsparciem w ramach umowy wieloletniej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a PFRON w ramach pierwszego konkursu. Zgodnie z postanowieniami 
ogłoszenia V konkursu składany  projekt nie może dotyczyć placówki, która została objęta wsparciem w ramach umowy wieloletniej w  pierwszym konkursie.

05 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, 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

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI 
SŁABO SŁYSZĄCYCH IM. JULIANA TUWIMA W SZCZECINIE

SZCZECIN

Tytuł projektu VIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca zaplanował pobieranie opłat od beneficjentów ostatecznych i wskazał to jako wkład własny finansowy zadania mimo,  że nie wpisał w rubryce wniosku informacji o 
prowadzeniu działalności odpłatnej (Rozdział V ust. 9 zasad zlecania zadań przez PFRON) 

Brak załącznika "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów" w formie elektronicznej.
Załącznik części A - kserokopia aktualnego wypisu z rejestru sądowego - nie poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.
Wnioskodawca nie określa jednoznacznie okresu realizacji projektu. W części B wniosku  planuje realizację zadania na 2 lata, natomiast w dalszej części wykazuje zakończenie zadania w roku bieżącym (budżet 
zadania). W części B wniosku w tabeli 1 wskazano  zadanie nr 9, które nie łączy się ze wskazanym we wniosku  celem pn. "zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)". 
Zgodnie z postanowieniami ogłoszenia V konkursu (Rozdział I ust. 4 pkt. 5) taki sposób łączenia zadań w danym projekcie nie jest dopuszczalny.

09 organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE KOSZALIN

Tytuł projektu PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW - CENTRUM 
WSPARCIA DZIECKA I RODZINY.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

W zadaniu nr 4 został przekroczony 5 % limit kosztów związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi.
Wnioskodawca planuje realizację zadania o charakterze regionalnym. Zgodnie z ogłoszeniem V konkursu (Rozdział IV ust. 7) zgłaszane projekty muszą obejmować zadania o charakterze ponadregionalnym za 
wyjątkiem zadania 
nr 1.
Brak załącznika "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów" w formie elektronicznej.
Wnioskodawca nie określa jednoznacznie okresu realizacji projektu. W części B wniosku  planuje realizację zadania na 2 lata, natomiast w dalszej części wykazuje zakończenie zadania w roku bieżącym (budżet 
zadania).

04 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób 
niepełnosprawnych
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE KOSZALIN

Tytuł projektu WYKORZYSTYWANIE METODY P. DEMISONA W PRACY PEDAGOGICZNEJ NAUCZUCIELI I PEDAGOGÓW ORAZ RODZICÓW 
Z DZIEĆMI DYSFUNKCYJNYMI I ZABURZONYMI EMOCJONALNIE.
JUNGA - SZKOLENIA ŻEGLARSKIE NA PATENT JUNGA UCZNIÓW NIEPEŁNOPSPRAWNYCH.
MOJA RODZINA, MOJE MIESZKANIE, MOJA PRACA - PROGRAM EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY DLA UCZNIÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Cel projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW PROJEKTU)

Zadania przypisane do projektu

Przyczyna negatywnej weryfikacji formalnej wniosku

Projekt dotyczy realizacji trzech zadań. Każde z zadań ma oddzielny tytuł nadany przez Wnioskodawcę. Zadania nie realizują jednego wspólnnie skoordynowanego celu. Zgodnie z postanowieniami ogłoszenia V 
konkursu (Rozdział III ust. 4c) w przypadku, gdy projekt dotyczy kilku zadań - należy wskazać ten sam tytuł projektu w poszczególnych częściach B wniosku.
Wnioskodawca planuje realizację zadań o charakterze regionalnym. Zgodnie z ogłoszeniem V konkursu (Rozdział IV ust. 7)  zgłaszane projekty muszą obejmować zadania o charakterze ponadregionalnym za 
wyjątkiem zadania nr 1.
Brak załącznika "Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów" w formie elektronicznej.
Zadanie 1 z 3 pn.Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla niepełnosprawnych.

Wnioskodawca nie określa jednoznacznie okresu realizacji projektu. W części B wniosku w tabeli 1 planuje zadanie na trzy lata budżetowe, natomiast w dalszej części wniosku wykazuje zadanie jako jednoroczne.
Wnioskodawca nie zachował 10 % wymaganego wkładu własnego. 
Zadanie 2 z 3 pn. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin

W części B wniosku w tabeli 1  zaplanowano  zadanie nr 3, które nie łączy się ze wskazanym we wniosku  celem pn. "zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)". Zgodnie z 
postanowieniami ogłoszenia V konkursu (Rozdział I ust. 4 pkt. 5) taki sposób łączenia zadań w danym projekcie nie jest dopuszczalny.
Ogłoszenie V konkursu nie zakłada możliwości ubiegania się o zawarcie umowy wieloletniej na zadanie nr 3.Wnioskodawca nie określa jednoznacznie okresu realizacji projektu. W części B wniosku w tabeli 1 planuje 
zadanie na dwa lata budżetowe, natomiast w dalszej części wniosku wykazuje zadanie jako zadanie jednoroczne.
W części B wniosku w tabeli 3 Wnioskodawca nie określił przewidywanej liczby beneficjentów ostatecznych zadania.
Wnioskodawca nie zachował 10 % wymaganego wkładu własnego. 
Zadanie 3 z 3 pn. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla niepełnosprawnych.
Wnioskodawca nie zachował 10 % wymaganego wkładu własnego.

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

03 organizowanie i prowadzenie szkoleń, 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 zagadnień 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

Strona 159 z 159


