Pytania i odpowiedzi zadane podczas webinarium dla wnioskodawców w konkursie
PWRUL Priorytet 4


Czy można przygotować odpłatności za zajęcia, a środki przeznaczyć na działania w projekcie?
Wszystko zależy od tego czy w statucie organizacji jest zapis o prowadzeniu działalności
odpłatnej wówczas pobieranie opłat np. za uczestnictwo w zajęciach jest możliwe. Należy
pamiętać, środki ramach programu nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności
gospodarczej.



Mimo, że nie ma egzaminów wstępnych, możemy przeprowadzić rekrutację do programu
kształcenia na Uniwersytecie i wybrać grupę np. 8-16 osób, które będą brać udział w
kształceniu? Czy zajęcia, kursy powinny być otwarte dla całej społeczności?
NIW nie ingeruje w formę w jakiej uruchomią i przeprowadzą Państwo zajęcia.



Chcielibyśmy uruchomić uniwersytet ludowy, bazujący na infrastrukturze społecznej dostępnej
w naszej wsi (świetlica, remiza, szkoła, altany edukacyjne w plenerze). Nie posiadamy
własnego budynku, ani tym bardziej zaplecza noclegowego. Czy realizacja takiego
przedsięwzięcia jest możliwa?
Realizacja takiego przedsięwzięcia jest możliwa. Przygotowując wniosek należy pomyśleć o
wskazaniu ewentualnych kosztów najmu/dzierżawy pomieszczeń, w których będzie
funkcjonować uniwersytet ludowy.



Czy zadanie musi być realizowane 3 lata czy może być np. rok?
Regulamin nie narzuca wnioskodawcom, ile czasu ma trwać zadanie, wskazuje jedynie skrajne
ramy realizacji. To Państwa decyzja.



Koło Gospodyń Wiejskich samo nie może brać udziału w konkursie. Czy musi mieć nawiązaną
współpracę z Uniwersytetem Ludowym?
Priorytecie 4 nie może być samodzielnych wnioskodawców. Należy obowiązkowo nawiązać
partnerstwo z uniwersytetem ludowym.



Jesteśmy Stowarzyszeniem i chcemy utworzyć Uniwersytet Ludowy w małej miejscowości.
Jakie musimy spełniać warunki?
Warunki formalne i merytoryczne są wskazane w Programie, Regulaminie Konkursu,
Podręczniku dla Wnioskodawców.



Zgodnie z regulaminem można składać wnioski w ramach priorytetu 2 i 4. Teraz jak składamy
wniosek na założenie nowego UL w ramach priorytetu 2, czy w priorytecie 4 musimy
obligatoryjnie składać w partnerstwie z istniejącym już UL czy możemy z tym, który chcemy
założyć?
Wniosek w Priorytecie 4 można złożyć z dowolnym UL (istniejącym albo nowopowstającym).



Czy w celu dokonania remontu budynku X, w którym UL ma powstać na etapie składania
wniosku trzeba mieć ten budynek ?
Nie ma takiego wymogu. Ale we wniosku należy koniecznie przedstawić, gdzie powstanie taki
UL.
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Czy można złożyć wniosek tylko w Priorytecie 2?
Tak. Nie ma obowiązku składania wniosków w priorytecie 2 i 4.



A jest gdzieś dostępna lista uniwersytetów ludowych?
NIW nie posiada takiej bazy danych. Informacje o organizacjach prowadzących UL można
sprawdzić np. w KRS.



Czy umowa partnerska jest załącznikiem do wniosku?
Umowa partnerska jest załącznikiem do umowy zawieranej z NIW w przypadku otrzymania
dotacji.



Czy jest gdzieś informacja jak planowane są poszczególne konkursy w kolejnych latach (chodzi
i oszczędności)?"
Na realizację Programu po 2022 roku zaplanowano po 9,3 mln zł rocznie. Planujemy
uruchomienie dodatkowego naboru w Priorytecie 2 i 4 w 2021 roku. W P2 będzie na to 1 mln
zł‚ w P4 0,5 mln zł.



Proszę o informację czy poprzedni webinar dot. 1 i 2 będzie udostępniony?
Webinar jest udostępniony na kanale NIW na You Tube



Gdzie jest dostępny PROGRAM Wspierania Rozwoju UL 20 – 30.
Program dostępny jest:
https://niw.gov.pl/nasze-programy/uniwersytety-ludowe/konkursy/



Czy można przeznaczyć środki na podnoszenie kompetencji wykładowców?
Tak, można.
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