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Pytania i odpowiedzi zadane podczas webinarium dla wnioskodawców w konkursie 
PWRUL Priorytet 1 i Priorytet 2 
 
 

 Czy organizacja, która nie prowadzi edukacji metodą grundtvigiańską może starać się o 
utworzenie Uniwersytetu Ludowego, który będzie funkcjonował w oparciu o metodę 
grundtvigiańską? 
Tak, może starać się o dofinansowanie na utworzenie uniwersytetu. 

 

 Czy koncepcja stworzenia ULu w mieście wojewódzkim, dla grupy, która jest wykluczona lub 
zagrożona wykluczeniem, może kwalifikować się w środowisko, gdzie rozwój jest utrudniony? 
Zgodnie z programem UL jest placówka, która działa w środowiskach wiejskich lub małych 
miastach. Zgodnie z definicją stosowaną przez GUS, małe miasto ma do 20 tys. mieszkańców. 

 

 Jak rozumieć wyrażenie „utrudniony dostęp do rozwoju” w dużym mieście? 
We wniosku należy opisać utrudniony dostęp do rozwoju, np. dla szczególnej grupy osób. 

 

 Na podstawie jakich dokumentów organizacja ma oświadczyć, że pracuje metodą 
grudtvigiańską? Czy to ma być zapis w statucie/uchwale? Co jest potrzebne, aby być formalnie 
zakwalifikowanym? 
Aby być formalnie zakwalifikowanym do ubiegania się o dotacje należy być organizacją 
uprawnioną do wzięcia udział w konkursie. Co do metody, to taki zapis powinien znaleźć się w 
statucie UL.  

 

 Naszym celem jest edukowanie w myśli grundtvigiańskiej, ale też polepszenie stanu niezbędnej 
infrastruktury do prowadzenia zajęć dla osób dorosłych. Jaki procent kosztów projektu 
przeznaczyć na to drugie, aby oceniający nie miał wątpliwości? 
Regulamin konkursu nie przewiduje limitów na poszczególne kategorie wydatków związanych 
z rozwojem instytucjonalnym albo rozwojem oferty edukacyjnej. 

 

 Jaka jest liczba mieszkańców dla małych miasteczek? 
Zgodnie z definicją stosowaną przez GUS, małe miasto ma do 20 tys. mieszkańców. 

 

 Czy NGO, który powołuje UL musi mieć w statucie, że jest ULem? 
Nie musi mieć takiego wymogu. 

 

 Czy dłuższy, kilkumiesięczny kurs oparty o metody edukacji pozaformalnej może, dla wybranej 
grupy absolwentów kursu, skończyć się zwieńczeniem w postaci dodatkowego, formalnego 
kursu państwowego i zdobyciem przez absolwentów uprawnień państwowych, będących 
logicznym uzupełnieniem całego kursu oraz nadaniem trwałych uprawnień i kompetencji? 
Jest to możliwe. UL prowadzą aktualnie zajęcia związane z edukacją zawodową kończące się 
egzaminem. Ale dominować w ich działalności muszą zajęcia związane z edukacją 
pozaformalną. 

 

 Czy parafia może wnioskować? 
Parafia jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dotację w ramach konkursu. 

 

 Zajęcia mają się odbywać w formie internatowej, czy dopuszczalne jest, aby w pierwszym i 
drugim roku działania w formie zjazdów bez internatowych, a później po poprawie 
infrastruktury wprowadzenie zajęć w formie internatowej? 
Jest to dopuszczalne, jednak jest potrzebne uzasadnienie takiego postępowania.  
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 Jesteśmy fundacją, jesteśmy wobec tego podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie. 
Chcemy założyć UL, czy wobec tego przed złożeniem wniosku musimy powołać UL ze swoim 
statutem? 
Regulamin tego nie określa, wszystko zależy od specyfiki danego UL.  

 

 Czy stacjonarność szkoleń musi być zapewniona w należącej do wnioskodawcy infrastrukturze 
czy mogą to być szkolenia korzystające np. z agroturystyki i wynajmu pokoi i sal na zajęcia? 
Obie możliwości są dopuszczalne. 

 

 Poproszę o link do bazy istniejących UL. 
NIW-CRSO nie posiada bazy działających UL. Każdy z działających UL ma swoją stronę 
internetową i kanały na social mediach. 

 

 W generatorze nie ma możliwości zaznaczenia 2 priorytetów jednocześnie - np. 2 i 4. W jaki 
sposób jest możliwe złożenie wniosku w obu priorytetach - czy składa się osobno wnioski w 
każdym priorytecie?; 
Wnioski składa się odrębnie w każdym z Priorytetów Programu.  

 

 Czy w statucie Organizacji musi stać, że pracuje metodą grundtvigiańską? 
Taki zapis powinien się znaleźć w statucie UL. 

 

 Czy posiadanie internatu jest niezbędne? 
Program proponuje prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, do kursów 
stacjonarnych niezbędne jest posiadanie bazy internatowej. 

 

 Czy organizacja jeszcze nie prowadzi ULu to nie musi mieć tego w swoim statucie? 
Jeżeli jeszcze nie prowadzi, to nie musi. 

 

 Czy remont pomieszczenia kwalifikuje się do wydatków majątkowych? 
Jeżeli remont to powrót do stanu pierwotnego, to jest to wydatek bieżący. 

 

 Czy w ramach projektu można zakupić np. samochód albo budynek, nieruchomość na potrzeby 
szkoły? 
Tak, ale każdy wydatek musi mieć uzasadnienie. 

 

 Czy może być wydatek inwestycyjny w obcym środku trwałym, np. wynajmowanej 
nieruchomości? Lub w ramach umowy użyczenia.  
Jest to możliwe. 

 

 Można inwestować w ramach umowy użyczenia na 10 lat? 
Takie rozwiązanie jest dopuszczalne. 

 

 Czy musi być umowa długoterminowa wynajmu, np. 10 lat, czy np. na okres nie krótszy niż 
okres realizacji projektu? 
Regulamin nie wymaga takiego zabezpieczenia.  

 

 Do kursów stacjonarnych niezbędne jest posiadanie bazy internatowej - o jakie posiadanie 
chodzi? Czy chodzi o to, że należy zapewnić noclegi? 
Tak, chodzi o zabezpieczenie możliwości nocowania. 
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 W jaki sposób po uzyskaniu dotacji założyć UL? Czy same działania projektowe stanowią o 
istnieniu UL czy powinien on być w jakiś konkretny sposób powołany? 
Wniosek o dofinansowanie powinien krok po kroku określać, w jaki sposób powstanie UL, tak 
by była pewność, że realizowane działania w ramach zadania będą zgodne ze specyfiką 
uniwersytetów ludowych. Warto przemyśleć sposób, który przekona eksperta, ze 
podejmowane działania faktycznie doprowadzą do powstania UL. 

 

 Wydatki majątkowe w ramach projektu na zakup środków trwałych/inwestycje - czyją mają 
być własnością? UL czy Lidera czy partnera? 
To zależy od grupy partnerskiej. 

 

 Czy powołane UL gdzieś się rejestruje? Jaką to ma mieć formę prawną? 
UL mogą mieć formę wskazaną w rozdz. 6 Regulaminu Konkursu (podmioty uprawnione) i być 
założone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 Dla organizacji która nie jest UL, jak opisać przedmiot działalności organizacji w zakresie 
uniwersytetu ludowego? 
Należy opisać działalność na rzecz edukacji osób dorosłych, którą realizuje organizacja (np. 
powołując się na statut). 

 

 Organizacja planuje rozpoczęcie działalności jako UL. Dotychczas nie prowadziła takiej 
działalności i nie ma tego w statucie. Czy może starać się o dofinansowanie? 
Tak, jeżeli jest podmiotem uprawnionym i jeżeli w statucie znajduje się zapis dot. edukacji dla 
dorosłych. 

 

 Czy w priorytecie 1 można przeznaczyć część dotacji na etaty - nowe stanowiska? 
Tak, przykładowe działania są opisane w podręczniku dla wnioskodawcy. 

 

 Priorytet 2 daje możliwość utworzenia nowego UL. Kursy i szkolenia, czyli faktyczna działalność 
UL rozpoczęłaby się po utworzeniu UL czyli po zakończeniu projektu. Skoro jest na 
UTWORZENIE czy oznacza to, że dotacja jest np. na wybudowanie obiektu szkoleniowo lub 
noclegowego, wyposażeniu go  i zatrudnieniu nauczycieli i szkoleniowców? Pytam o to, czy 
projekt może zaczynać się wykonaniem projektu budowlanego a zakończyć się oddaniem 
budynku pod klucz i zatrudnianiem kadry, bez przeprowadzenia ani jednego szkolenia czy 
kursu do dnia zakończenia projektu? 
Postawienie budynku nie przesądza o utworzeniu uniwersytetu, w budynku mogą być 
realizowane różnorodne działania, nie tylko na rzecz UL. 

 

 Czy remont dachu jest wydatkiem majątkowym? 
Remont dachu nie jest wydatkiem majątkowym. 

 

 Czy ULe utworzone w ramach programu mają obowiązek prowadzić zajęcia bezpłatnie? 
Nie ma takiego wymogu. Istotne jest, aby działania mieściły się w zakresie działalności 
statutowej. Środki nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej. 

 

 Czy tworząc UL już w 2020 roku trzeba wykazać się realizacją kursu trwającego 5 miesięcy? 
Z reguły w rocznym programie powinien znaleźć się przynajmniej 1 kurs długoterminowy. 
Roczny program nie musi obejmować roku kalendarzowego. 

 

 Czy jest jakiś limit dla wydatków majątkowych? 
Nie ma takiego limitu. 
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 Czy karty oceny wniosków są udostępniane wnioskodawcom tak, aby było wiadomo, w których 
miejscach wniosków uzyskano mniejszą liczbę punktów? 
Tak, karty oceny merytorycznej są udostępniane w formie opisowej za pośrednictwem 
Systemu Obsługi Dotacji. 

 

 Czy zamówienia w ramach projektu podlegają ustawie PZP? 
NGOsy nie muszą stosować ustawy PZP. 


