Zestawienie oceny formalnej ofert do konkursu nr 15/2010 na wykonywanie zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 r. z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnoprawnych.
L.p.

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

Termin realizacji
zadania

Ocena formalna

1.

1/15/2010

Polski Związek
Niewidomych” Okręg
Kujawsko-Pomorski

„Wydawanie kwartalnika OKO.”

22.02.-30.08.2010

Do wyjaśnienia: uszczegółowienie kosztów zawartych w pozycji nr 1
kalkulacji kosztów w celu dokonania oceny zgodności progu procentowego
kosztów w stosunku do wnioskowanej kwoty.

2.

2/15/2010

Stowarzyszenie
Wspierania Osób
Niepełnosparwnych

"Rehabilitacja społeczna osób
niepełnosparwnych w trakcie praktycznych
działań terapeutycznych przygotowujacych ich
do aktywnego udziału w turystyce i rekreacji."

20.04.-17.09.2010

Do wyjaśnienia: Z uwagi na fakt, iŜ zgodnie z rozdz. VI ust. 15 uchwały
93/1637/09 Oferent nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat
od beneficjentów ostatecznych zadania - kwota 1 000,00 zł w postaci wpłat
adresatów stanowi wartość do wyjśnienia.

3.

3/15/2010

Towarzystwo Rodziców
Dzieci Specjalnej Troski

"II Turniej Kręglarski Osób
Niepełnosprawnych Województwa KujawskoPomorskiego Brodnica 2010."

21.10.-22.10.2010

Oferta kompletna.

4/15/2010

"Moje dziecko-Moja radość" Wystawa,
DOROTKOWO Fundacja
połączona z imprezą integracyjna z okazji Dnia
na rzecz Doroty
Dziecka, poświęcona dzieciom obciąŜonym
Targowskiej i Jej
Trisomią 21.
Przyjaciół

01.03.-18.06.2010

Do uzupełnienia: nie dokonano wyboru *niepotrzebne skreślić na str. 1-3,
7 oferty, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem na kopii Statutu na
str. 1-3, brak załącznika - informacja o źródłach sfinansowania wkładu
własnego na realizację wnioskowanego zadania. Brak informacji o zasięgu
zadania.

5/15/2010

DOROTKOWO Fundacja
na rzecz Doroty
Targowskiej i Jej
Przyjaciół

01.03-15.11.2010

Do uzupełnienia: nie dokonano wyboru *niepotrzebne skreślić na str. 1-3,
7 oferty, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem na kopii Statutu na
str. 1-3, brak załącznika - informacja o źródłach sfinansowania wkładu
własnego na realizację wnioskowanego zadania. Brak informacji o zasięgu
zadania.

6/15/2010

Ognisko Towarzystwa
Krzewienia Kultury
Fizycznej "RYTM"

11.06.2010

Do uzupełnienia: nie dokonano wyboru *niepotrzebne skreślić na str. 1-3,
8 oferty, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem na kopii Statutu oraz
pieczęci Stowarzyszenia i osób upowaŜnionych, wskazanie rodzaju zadania
na str. 1 oferty.

4.

5.

6.

"PO LEKCJACH… Interaktywne zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci klas 0-III."

"X Spartakiada Sprawni Inaczej."

7.

8.

7/15/2010

8/15/2010

Stowarzyszenie Sportu i
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
"TRIUMF-START
BYDGOSZCZ"

Stowarzyszenie Sportu i
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
"TRIUMF-START
BYDGOSZCZ"

"BOCCIA - forma aktywności społecznej osób
niepełnosprawnych".

"VI Integracyjne zawody dla młodzieŜy w
tenisie stołowym."

23.02.2010-11.12.2010

01.10.-03.10.2010

9.

9/15/2010

Stowarzyszenie Sportu i
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
"TRIUMF-START
BYDGOSZCZ"

10.

10/15/2010

Fundacja "Przystań
nadziei"

"Zaakceptować Ŝycie ze schizofrenią".

15.03-15.11.2010

11.

11/15/2010

Bractwo Rycerskie Ziem
Toruńskich Brzozówka

"Niepełnosprawni aktywnymi uczestnikami
Ŝycia kulturalnego w naszym społeczeństwie".

01.04.-30.06.2010

12.

12/15/2010

Fundacja "Ochrona
Zdrowia i Rehabilitacja
Niepełnosprawnych"

"Twój świat nie musi być zamknięty".

13.03-15.11.2010

"Hipoterapia jako Forma Wieloprofilowej
Rehabilitacji i Promocji Zdrowia Osób
Niepełnosprawnych."

01.06-30.09.2010

Do uzupełnienia: Załączniki: 1) informacja o źródłach sfinansowania
wkładu własnego na realizację wnioskowanego zadania; 2) oświadczenie, Ŝe
podmiot występujący o dofinansowanie ze środków PFRON: a) nie podlega
wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), z ubiegania się o
przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata, b) nie prowadzi odpłatnej
działalności poŜytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu
do tego samego przedmiotu działalności, c) oświadczenie o zapoznaniu się z
treścią regulaminu otwartego konkursu ofert i przyjęciu zawartych w nim
zasad.
Do uzupełnienia: Załączniki: 1) informacja o źródłach sfinansowania
wkładu własnego na realizację wnioskowanego zadania; 2) oświadczenie, Ŝe
podmiot występujący o dofinansowanie ze środków PFRON: a) nie podlega
wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), z ubiegania się o
przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata, b) nie prowadzi odpłatnej
działalności poŜytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu
do tego samego przedmiotu działalności, c) oświadczenie o zapoznaniu się z
treścią regulaminu otwartego konkursu ofert i przyjęciu zawartych w nim
zasad. Do wyjaśnienia: informacja o zasięgu zadania.

Do uzupełnienia: załączniki: 1) informacja o źródłach sfinansowania
wkładu własnego na realizację wnioskowanego zadania; 2) oświadczenie, Ŝe
podmiot występujący o dofinansowanie ze środków PFRON: a) nie podlega
wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), z ubiegania się o
przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata, b) nie prowadzi odpłatnej
działalności poŜytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu
do tego samego przedmiotu działalności, c) oświadczenie o zapoznaniu się z
treścią regulaminu otwartego konkursu ofert i przyjęciu zawartych w nim
zasad. Do wyjaśnienia: informacja o zasięgu zadania.

Do wyjaśnienia: wartość wkładu własnego finansowego projektu.
Do uzupełnienia: brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem, pieczęci
oraz podpisu osoby upowaŜnionej na kaŜdej stronie KRS oraz brak
kserokopii Statutu potwiedzonej za zgodność z oryginałem.
Oferta odrzucona z przyczyn formalnych (rozdz. IX ust. 2 pkt 1e Uchwały
Nr 93/1637/09 ) - kryterium nie podlegające uzupełnieniu. Pozycja nr 2e i 3
kalkulacji kosztów – koszty nakładów projektu przekraczają wartość progu
10 % wnioskowanej kwoty dofinansowania. BudŜet jest niezgodny z
wymaganiami konkursu.

13.

Pomorsko-Kujawski klub
Kultury Fizycznej, Sportu i
13/15/2010 Turystyki Niewidomych i
Słabowidzących
"Łuczniczka"

Fundacja Wspierania
Rozwoju Impuls

14.

14/15/2010

15.

Stowarzyszenie na rzecz
15/15/2010 Osób Niepełnosprawnych
"ISKIERKA"

"Biała laska na sportowo".

10.04.-15.11.2010

Oferta kompletna.

Warsztaty szkoleniowe dla rodziców,
wolontariuszy i nauczycieli pt.: "Praca
terapeutyczna z dzieckiem niepełnosprawnym
fizycznie, sensorycznie i intelektualnie".

01.03.-15.11.2010

Do wyjaśnienia: uszczegółowienie wydatków zawartych w kosztach
pozycji 2 w celu oceny zgodności progu procentowego kosztów w stosunku
do wnioskowanej kwoty.

"Radosne doświadczenia świata - zajęcia
terapeutyczne".

01.03.-15.11.2010

Do uzupełnienia: kserokopia Statutu potwierdzona za zgodnośc z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione.

16.

16/15/2010

"Solanka i termalna woda zdrowia nam doda".

01.04.-15.11.2010

Do wyjaśnienia: Z uwagi na fakt, iŜ zgodnie z rozdz. VI ust. 15 uchwały
93/1637/09 Oferent nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat
od beneficjentów ostatecznych zadania - kwota 3 420,00 zł w postaci wpłat
adresatów stanowi wartość do wyjśnienia.

17.

"Dieta i ja czyli jak da się Ŝyć z dietą
Bydgoskie Stowarzyszenie niskobiałkową - fenyloketonuria nie tylko w
Przyjaciół Chorych na
pigułce" warsztaty edukacyjno - kulinarne
17/15/2010
Fenyloketonurię
rozwijające moŜliwości leczenia dietetycznego
dzieci i młodzieŜy chorych na fenyloketonurię.

15.05-30.11.2010

Oferta kompletna.

18.

18/15/2010

"Integracja i aktywizacja na pokładzie Arki".

01.04.-30.10.2010

Oferta kompletna.

19.

19/15/2010

"Kulturalnie i sportowo."

01.06.-15.11.2010

Oferta kompletna.

20.

20/15/2010

Polski Związek
Niewidomych” Okręg
Kujawsko-Pomorski

"PokaŜmy świat niewidomemu dziecku".

01.03.-15.11.2010

Oferta kompletna.

Bydgoskie Stowarzyszenie
Laryngektomowanych

"Aktywizacja członków stowarzyszenia i ich
rodzin do wsparcia społecznego osób
zakwalifikowanych do operacji całkowitego
usunięcia krtani."

27.04.-15.10.2010

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych (rozdz. IX ust. 2 pkt 1e
Uchwały Nr 93/1637/09 ) - kryterium nie podlegające uzupełnieniu.
Pozycja nr 9 kalkulacji kosztów – koszty nakładów projektu przekraczają
wartość progu 10 % wnioskowanej kwoty dofinansowania. BudŜet jest
niezgodny z wymaganiami konkursu.

21.

21/15/2010

Toruński Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Fundacja ARKA
Bydgoszcz
Polski Związek
Niewidomych” Okręg
Kujawsko-Pomorski

22.

Fundacja Kształtowania
Świadomości Europejskiej
22/15/2010 oraz Wspierania inicjatyw
Gospodarczych "Euro
Przyszłość"

"Fundacja sercem dla niepełnosprawnych."

01.03.-15.11.2010

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych (rozdz. IX ust. 2 pkt 1e
Uchwały Nr 93/1637/09 ) - kryterium nie podlegające uzupełnieniu. Oferent
nie wskazał wkładu własnego w wysokości 20 % kosztów kwalifikowalnych.
BudŜet jest niezgodny z wymaganiami konkursu.

23.

23/15/2010

Stowarzyszenie Sportowe
Niepełnosprawnych
"Eurointegracja"

"Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i
młodzieŜy w sekcjach sportowych osób
niepełnosprawnych."

01.03.-15.11.2010

Oferta kompletna.

24.

24/15/2010

Towarzystwo Rodziców
Dzieci Specjalnej Troski

"Święto ulicy Wyspiańskiego."

10.06.-10.06.2010

Do wyjaśnienia: w pozycji numer 1 kalkulacji kosztów połącząno dwa
rodzaje kosztów: koszt promocji oraz koszty beneficjentów, co uniemoŜliwia
ustalenie zgodność kosztów promocji z progiem procentowym wynikającym
z wymogów konkursu.

25.

Stowarzyszenie "Otwarte
Umysły" na Rzecz
25/15/2010
Rozpowszechniania
Uczniów w Gimnazjum w
Barcinie

"Małymi kroczkami ku samodzielności."

01.03.-15.11.2010

Do wyjaśnienia: Brak informacji o zasięgu zadania oraz wskazania liczby
beneficjentów niepełnosprawnych w opisie zadania. Wyjaśnienia wymagają
równieŜ koszty umieszczone w pozycji 11-18 oraz 25 kalkulacji kosztów.

26.

26/15/2010

Stowarzyszenie
Stwardnienia Rozsianego
SM

"Rehabilitacja ruchowa."

01.03.-15.11.2010

Do wyjaśnienia: wkład własny niefinansowy i finansowy projektu.

27/15/2010

Stowarzyszenie
Partnerstwo Dla Ziemi
Kujawskiej

"Poruszyć serca - kampania informacyjna."

01.05.-30.06.2010

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych (rozdz. IX ust. 2 pkt 1e
Uchwały Nr 93/1637/09 ) - kryterium nie podlegające uzupełnieniu. Oferent
nie wskazał wkładu własnego w wysokości 20 % kosztów kwalifikowalnych.
BudŜet jest niezgodny z wymaganiami konkursu.

28/15/2010

"Aktywni" Toruńskie
Stowarzyszenie
Aktywności Społecznej i
Lokalnej

"Od rehabilitacji do aktywizacji - zatrudnienie
wspomagane na terenie powiatu toruńskiego i
aleksandrowskiego."

01.04-07.11.2010

Oferta kompletna.

27.

28.

"Obóz rekreacyjno-sportowo-kulturalnoturystyczny pt. Tajemnice wojewodztwa
zachoniopomorskiego."

16.08.-22.08.2010

Do uzupełnienia: kserokopie KRS oraz Statutu potwierdzone z zgodność z
oryginałem opatrzone pieczęcia oraz podpisami osób upowaŜnionych na
kaŜdej stronie dokumentu, sprawozanie finansowe, oświadczenie o
nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, ZUS oraz Urzędu
Skarbowego oraz załączniki: 1) informacja o źródłach sfinansowania
wkładu własnego na realizację wnioskowanego zadania; 2) oświadczenie, Ŝe
podmiot występujący o dofinansowanie ze środków PFRON: a) nie podlega
wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), z ubiegania się o
przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata, b) nie prowadzi odpłatnej
działalności poŜytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu
do tego samego przedmiotu działalności, c) oświadczenie o zapoznaniu się z
treścią regulaminu otwartego konkursu ofert i przyjęciu zawartych w nim
zasad.

"Spotkanie wigilijne niepełnosprawnych w
Gronowie k/Torunia w Pałacu Wolfów Internat Szkół Rolniczych w dniu 12 grudnia
2010 r."

15.11.-30.12.2010

Oferta kompletna. Uzasadnienie specyfiki projektu, która powoduje, iŜ
termin zakończenia projektu przekracza ramy wskazane w ogłoszeniu
konkursowym.

Fundacja Ducha na Rzecz
"Koncert kolęd - Kolędy dla Ducha w dniu 18
Rehabilitacji Naturalnej
grudnia 2010 r."
Ludzi Niepełnosprawnych

15.11.-30.12.2010

Do wyjaśnienia: Pozycja 2 kalkulacji kosztów (uzupełnienie informacji
jakie zakupy bądź działania zawiera pozycja) oraz wysokośc wkładu
finansowego zadania.

"Ludzie są samotni, bo budują ściany zamiast
mostów."

15.04.-31.07.2010

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych (rozdz. IX ust. 2 pkt 1e
Uchwały Nr 93/1637/09 ) - kryterium nie podlegające uzupełnieniu.
Pozycja nr 7 kalkulacji kosztów – koszty nakładów projektu przekraczają
wartość progu 10 % wnioskowanej kwoty dofinansowania. BudŜet jest
niezgodny z wymaganiami konkursu.

Stowarzyszenie Centrum
NiezaleŜnego śycia

"Warsztaty wolontariatu i opieki pourazowej".

25.10-07.11.2010

Do uzupełnienia: z uwagi na reprezentację łączną kserokopia KRS oraz
sprawozdania finansowego wymaga podpisu oraz pieczęci drugiej osoby
upowaŜnionej.

34/15/2010

Fundacja Wspierania
Rozwoju Impuls

"Akademia Ruchu "Sensorek" Program
terapeutyczny dla dzieci przedszkolnych z
zaburzeniami integracji sensorycznej."

01.03.-15.11.2010

Do uzupełninia: kserokopia KRS potwierdzona za zgodność z oryginałem
oraz podpisana przez osoby upowaŜnione. Do wyjaśnienia: brak informacji
o zasiegu zadania.

35/15/2010

Fundacja Wspierania
Rozwoju Impuls

"Wczesna interwencja dla dzieci z problemami
rozwojowymi. Konsultacje specjalistycznew
zakresie rozwoju psychoruchowego dzieci."

01.03.-15.11.2010

Do uzupełninia: kserokopia KRS potwierdzona za zgodność z oryginałem
oraz podpisana przez osoby upowaŜnione. Do wyjaśnienia: brak informacji
o zasiegu zadania.

Toruńskie Stowarzyszenie
"Współpraca"

29.

29/15/2010

30.

Fundacja Ducha na Rzecz
30/15/2010 Rehabilitacji Naturalnej
Ludzi Niepełnosprawnych

31.

31/15/2010

32.

Stowarzyszenie Na Rzecz
Wspierania Osób
32/15/2010
Niepełnosprawnych
"Warzynek"

33.

33/15/2010

34.

35.

36/15/2010

"Jestem" Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i
Osobom Potrzebującym
Wsparcia

"śeglarski obóz Integracyjny Mazury 2010."

01.06.-25.08.2010

Do wyjaśnienia: Z uwagi na fakt, iŜ zgodnie z rozdz. VI ust. 15 uchwały
93/1637/09 Oferent nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat
od beneficjentów ostatecznych zadania - kwota 4 500,00 zł w postaci wpłat
adresatów stanowi wartość do wyjśnienia.

37/15/2010

"Jestem" Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i
Osobom Potrzebującym
Wsparcia

"Poradnia rozwoju porozumiewania."

01.03.-15.11.2010

Do wyjaśnienia: błąd rachunkowy w pozycji nr 5 kalkulacji kosztów oraz
istnieje konieczność wskazania czy koszty pozycji nr 5 są wkładem
finansowym, czy pozafinansowym.

38.

38/15/2010

"Jestem" Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i
Osobom Potrzebującym
Wsparcia

"śywa integracja społeczna."

01.03.-15.11.2010

Oferta kompletna.

39.

"Złap wiatr w Ŝagle! - śeglarstwo sposobem na
Stowarzyszenie Na Rzecz
przełamywanie barier. I. Prowadzenie zajęć dla
39/15/2010 Rozwoju Regionu Instytut
osób z dysfunkcją mentalną w ramach Koła
Pomorski
Edukacji Morskiej "Nereus".

10.03.-08.07.2010

Do uzupełnienia: kserokopia KRS i Statutu potwierdzona za zgodnośc z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione.

40.

"Złap wiatr w Ŝagle! - śeglarstwo sposobem na
Stowarzyszenie Na Rzecz
przełamywanie barier. II. Prowadzenie zajęć dla
40/15/2010 Rozwoju Regionu Instytut
osób z dysfunkcją mentalną w ramach Rejsu
Pomorski
Morskiego."

10.03.-8.07.2010

Do uzupełnienia: kserokopia KRS i Statutu potwierdzona za zgodnośc z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione.

41.

Stowarzyszenie Na Rzecz
41/15/2010 Rozwoju Regionu Instytut
Pomorski

"Złap wiatr w Ŝagle! - śeglarstwo sposobem na
przełamywanie barier. III. Prowadzenie zajęć
dla osób z dysfunkcją mentalną w ramach
Obozu śeglarskiego."

10.03.-20.10.2010

Do uzupełnienia: kserokopia KRS i Statutu potwierdzona za zgodnośc z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione.

01.02.-31.12.2010

Do uzupełnienia: dokonanie odpowiednich skreśleń na str. 1,2,4 i 9 oferty
oraz załaczniki: 1)oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań
wobec PFRON, ZUS oraz Urzędu Skarbowego oraz załączniki: 1)
informacja o źródłach sfinansowania wkładu własnego na realizację
wnioskowanego zadania; 2) oświadczenie, Ŝe podmiot występujący o
dofinansowanie ze środków PFRON: a) nie podlega wykluczeniu zgodnie z
art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), z ubiegania się o przyznanie dotacji
przez kolejne trzy lata, b) nie prowadzi odpłatnej działalności poŜytku
publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego
przedmiotu działalności, c) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią
regulaminu otwartego konkursu ofert i przyjęciu zawartych w nim zasad.

36.

37.

42.

"Prowadzenie Poradnictwa psychologicznego,
Fundacja Na Rzecz Ofiar
społeczno-prawnego oraz udzielenie informacji
Wypadków
na temat przysługujących uprawnień,
42/15/2010
komunikacyjnych i
dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego o
bezpieczeństwa w Ruchu
pomocy technicznej dla osób
Drogowym "Zielony Liść"
niepełnosprawnych."

43.

43/15/2010

44.

44/15/2010

Wąbrzeskie
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej
Troski
Wąbrzeskie
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej
Troski

"Rywalizacja i integracja - imprezy sportoworekreacyjne dla osób niepełnosprawnych."

01.03.-15.11.2010

Oferta kompletna.

"Warsztaty ceramiczne dla uczestników
warsztatów terapii zajęciowej."

01.04.-31.07.2010

Do wyjaśnienia: uszczegółowienie kosztów zawartych w pozycji nr 6
kalkulacji kosztów w celu dokonania oceny zgodności progu procentowego
kosztów w stosunku do wnioskowanej kwoty.
Do uzupełnienia: kserokopia Statutu potwierdzona za zgodnośc z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione w KRS. Do wyjaśnienia:
BudŜet zadania zawiera błędy unimoŜliwajace ocenę progów procentowych
poszczególnych kosztów.
Do uzupełnienia: kserokopia Statutu potwierdzona za zgodność z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione. Do wyjaśnienia: Z
uwagi na fakt, iŜ zgodnie z rozdz. VI ust. 15 uchwały 93/1637/09 Oferent
nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat od beneficjentów
ostatecznych zadania - kwota 1 701,00 zł w postaci wpłat adresatów stanowi
wartość do wyjśnienia.
Do uzupełnienia: kserokopia Statutu potwierdzona za zgodność z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione. Do wyjaśnienia: Z uwagi
na fakt, iŜ zgodnie z rozdz. VI ust. 15 uchwały 93/1637/09 Oferent nie jest
uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat od beneficjentów
ostatecznych zadania - kwota 3 624,40 zł w postaci wpłat adresatów stanowi
wartość do wyjśnienia.
Do wyjaśnienia: uszczegółowienie wydatków zawartych w kosztach pozycji
10 i 11 w celu oceny zgodności progu procentowego kosztów w sosunku do
wnioskowanej kwoty.
Do uzupełnienia: załączniki: 1) informacja o źródłach sfinansowania
wkładu własnego na realizację wnioskowanego zadania; 2) oświadczenie, Ŝe
podmiot występujący o dofinansowanie ze środków PFRON: a) nie podlega
wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), z ubiegania się o
przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata, b) nie prowadzi odpłatnej
działalności poŜytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu
do tego samego przedmiotu działalności, c) oświadczenie o zapoznaniu się z
treścią regulaminu otwartego konkursu ofert i przyjęciu zawartych w nim
zasad.

45.

45/15/2010

Europejskie Centrum
Współpracy MłodzieŜy

46.

46/15/2010

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Zespołem
Aspergera "ASPI"

"Trening umiejętności społecznych i
praktycznych."

01.03-15.11.2010

47.

47/15/2010

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Zespołem
Aspergera "ASPI"

"Sport jest dla kaŜdego."

01.03-15.11.2010

48.

48/15/2010

Fundacja Stabilo

"Pełnoprawni-poradnictwo psychologiczne i
prawno-społecznego dla osób
niepełnosprawnych."

01.04-15.11.2010

49.

49/15/2010

Fundacja "Światło"

"Druga szansa dla wybudzonych."

22.04-31.08.2010

50.

50/15/2010

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych "Od
Nowa"

"Po zdrowie i sprwawność do Ciechocinka."

18.07-25.07.2010

Do uzupełnienia: brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem, pieczęci
oraz podpisu na kaŜdej stronie kserokopii Statutu oraz KRS.

51.

51/15/2010 Ośrodek Sportow Konnych

"Jeździeckie Zawody Kombinowane dla Osób
Niepełnosprawnych."

19.04-04.05.2010

Oferta kompletna.

"KaŜdy inny - wszyscy równi - tacy sami."

01.03.-15.11.2010

Do uzupełnienia: załączniki: 1) informacja o źródłach sfinansowania
wkładu własnego na realizację wnioskowanego zadania; 2) oświadczenie, Ŝe
podmiot występujący o dofinansowanie ze środków PFRON: a) nie podlega
wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), z ubiegania się o
przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata, b) nie prowadzi odpłatnej
działalności poŜytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu
do tego samego przedmiotu działalności, c) oświadczenie o zapoznaniu się z
treścią regulaminu otwartego konkursu ofert i przyjęciu zawartych w nim
zasad.

52.

52/15/2010

Fundacja "Światło"

"Wsparcie otoczenia śpiochów."

05.05-30.09.2010

53.

53/15/2010

Fundacja
"GAUDEAMUS"

"I Kujawsko-Pomorski Zjazd Studentów
Niepełnosprawnych w Kowalu."

15.03-30.07.2010

54/15/2010

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Miejski

AMADEO-podwójna miłość. Działalność i
prezentacje grupy tanecznej dzieci
niepełnosprawnych z zespołem Downa"AMADEO".

01.03-15.11.2010

55.

55/15/2010

Fundacja Wspomagania
Rozwoju "TU i TERAZ"

"…… AUTYZM od A do Z…… KujawskoPomorskie Centrum Diagnozy i Terapii dla
dzieci z Autyzmem i Całościowymi
Zaburzeniami Rozwojowymi".

01.03.-15.11.2010

Do uzupełnienia: kserokopia Statutu potwierdzona za zgodnośc z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione, ponadto kserokopia KRS
wymaga uzupełnienia o pieczęć Fundacji oraz prezesa.Do wyjaśnienia:
wysokość wkładu finansowego i niefinansowego wskazanego w ofercie.

56.

56/15/2010

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych
"AKSON"

"Uczymy osoby niepełnosprawne techniki
chodu z Nordic Walking."

01.03-08.11.2010

Do uzupełnienia: kserokopia Statutu potwierdzona za zgodność z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione.

od I kwartału do II
kwartału 2010

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych (rozdz. IX ust. 2 pkt 1e
Uchwały Nr 93/1637/09) - kryterium nie podlegające uzupełnieniu. Pozycja
nr 1 kalkulacji kosztów – koszty nakładów przekraczają wartość progu 10 %
wnioskowanej kwoty dofinansowania, co więcej stanowią 100 % wartości
wnioskowanej kwoty. BudŜet jest niezgodny z wymaganiami konkursu. Nie
wskazano równieŜ rodzaju zadania wynikającego z konkusru.

15.05.-15.05.2010

Do uzupełnienia: kserokopia Statutu potwierdzona za zgodność z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione.

31.03.-30.06.2010

Do uzupełnienia: kserokopia Statutu potwierdzona za zgodność z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione. Do wyjaśnienia: adres
Zarządu Okręgowego niezgodny z wpisem do KRS.

54.

57.

57/15/2010

"Zakup sprzętu słuŜącego do realizacji
Regionalne Towarzystwo
ruchowej i mentalnej osób niepełnosprawnych
Wioślarskie BYDGOSTIA
z dysfunkcją narządu wzroku i ruch."

58.

58/15/2010

Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Osób z
Zaburzeniami
Psychicznymi "Szansa"

59.

59/15/2010

Polski Związek Emerytów "Troszcząc się o zdrowie poznajemy nasz kraj Rencistów i Inwalidów wyjazd umoŜliwiający rehabilitacje społeczną i
Zarząd Okręgowy
ruchową osób niepełnosprawnych."

"X Integracyjny Piknik Rodzinny pod hasłem
Całe Ŝycie jest tworzeniem, całe Ŝycie jest
sztuką."

Do uzupełnienia: kserokopia Statutu potwierdzonego za zgodnosc z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione w KRS.
Do uzupełnienia: załącznik - informacja o źródłach sfinansowania wkładu
własnego na realizację wnioskowanego zadania oraz informacja, z których
powiatów pochodzą beneficjenci zadania. Zgodnie z § 23 ust.2 Statutu
Towarzystwa osobowość prawną jednostki organizacyjne nabywają po
uzyskaniu wpisu do KRS zatem naleŜy przedłoŜyć KRS Oddziału. Brak
informacji o zasięgu zadania.

60.

Stowarzyszenie Rodziców
60/15/2010 Dzieci Specjalnej Troski w
Tucholi

"Siłę mamy, bo współdziałamy."

01.03.-15.11.2010

Do uzupełnienia: kserokopia Statutu potwierdzona za zgodność z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione.

61.

Stowarzyszenie Rodziców
61/15/2010 Dzieci Specjalnej Troski w
Tucholi

"Aby zdrowie dopisywało, wszyscy ćwiczą u
nas śmiało."

15.03.-15.11.2010

Do uzupełnienia: kserokopia Statutu potwierdzona za zgodność z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione.

62.

"Organizowanie i prowadzenie indywidualnych
szkoleń i warsztatów dla rodziców dzieci z
Bydgoskie Stowarzyszenie
autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz dla
62/15/2010
Pomocy Osobom z
nauczycieli, specjalistów, wolontariuszy i
Autyzmem i Ich Rodzinom
innych osób zaangaŜowanych w proces
rehabilitacji."

01.03.-15.11.2010

Do uzupełnienia: oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań
wobec PFRON.

63.

63/15/2010

01.03.-15.11.2010

Do uzupełnienia: oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań
wobec PFRON.

Bydgoskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
Autyzmem i Ich Rodzinom

"Terapia indywidualna dzieci z autyzmem
metodą behawioralną."

64.

64/15/2010 Fundacja Ekspert - Kujawy

"Wygrajmy Ŝycie."

20.03.-08.05.2010

Do uzupełnienia: kserokopia Statutu potwierdzonego za zgodność z
oryginałem, podpisana przez osoby upowaŜnione. załączniki: 1) informacja
o źródłach sfinansowania wkładu własnego na realizację wnioskowanego
zadania; 2) oświadczenie, Ŝe podmiot występujący o dofinansowanie ze
środków PFRON: a) nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.), z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy
lata, b) nie prowadzi odpłatnej działalności poŜytku publicznego i
działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu
działalności, c) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu
otwartego konkursu ofert i przyjęciu zawartych w nim zasad. 3) oświdczenie
o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego
i PFRON.

65.

Stowarzyszenie Na Rzecz
65/15/2010
Pomocy Rodzin

"Organizacja spotkania warsztatowego dla
pracowników Środowiskowych Domów
Samopomocy województwa kujawskopomorskiego."

01.04.-15.10.2010

Oferta kompletna.

66.

Stowarzyszenie Na Rzecz
66/15/2010
Pomocy Rodzin

"Bajka przewodnikiem podróŜy - organizacja
spotkań i imprez integracyjnych, wyjazdów
krajoznawczychoraz wyjazdów do placówek
kulturalnych."

01.03.-15.11.2010

Oferta kompletna.

67.

67/15/2010

"IX Olimpiada Sportowa Środowiskowych
Stowarzyszenie Na Rzecz
Domów Samopomocy Województwa KujawskoPomocy Rodzin
Pomorskiego Nowa Wieś Wielka."

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych - 08.02.2010 r.

01.03.-15.07.2010

Oferta kompletna.

