
          

 

 

Uchwała nr 1/2021 

Komitetu Sterująco-Monitorującego 

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich  

na lata 2018-2030, PROO 

z dnia 20 stycznia 2021 roku 

w sprawie zaopiniowania Regulaminów konkursów na rok 2021 w  ramach  

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 

 

§ 1 

Komitet Sterująco-Monitorujący opiniuje pozytywnie Regulamin konkursu w Priorytecie 1a 

PROO na rok 2021 z następującymi uwagami: 

1) dodanie związków stowarzyszeń jako elementu kryterium merytorycznego nr 4 (uwaga 

nr 6); 

2) usunięciem zapisu dotyczącego obowiązku utrzymania zaplanowanych rezultatów w 

terminie roku od zakończenia realizacji zadania poziomie nie niższym niż na 

zakończenie zadania (uwaga nr 7 oraz 8); 

§ 2 

Komitet Sterująco-Monitorujący opiniuje pozytywnie Regulamin konkursu w Priorytecie 1b 

PROO na rok 2021 z następującą uwagą: 

1) uzupełnieniem redakcyjnym obowiązku przekazania zatwierdzonych sprawozdań z 

realizacji projektu na dzień złożenia sprawozdania częściowego o słowo „dotychczas” 

(uwaga nr 12). 

§ 3 

Komitet Sterująco-Monitorujący opiniuje pozytywnie Regulamin konkursu w Priorytecie 2a 

PROO na rok 2021. 

§ 4 

Komitet Sterująco-Monitorujący opiniuje pozytywnie Regulamin konkursu w Priorytecie 3 

PROO na rok 2021 z następującymi uwagami: 

1) dodaniem zapisu uprawniającego podmioty dofinansowane w ramach PROO edycja 

2019-2020 Priorytet 3, które zakończyły i rozliczyły zadanie, za uprawnione do 

składania wniosku w ramach konkursu (uwaga nr 26); 
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2) usunięciem zapisu dotyczącego obowiązku utrzymania zaplanowanych rezultatów w 

terminie roku od zakończenia realizacji zadania poziomie nie niższym niż na 

zakończenie zadania (uwaga nr 29). 

§ 5 

Komitet Sterująco-Monitorujący opiniuje pozytywnie Regulamin konkursu w Priorytecie 4 

PROO na rok 2021 z następującymi uwagami: 

1) usunięciem zapisu dotyczącego utrzymania zaplanowanych rezultatów w terminie 

roku od zakończenia realizacji zadania poziomie nie niższym niż na zakończenie zadania 

(uwaga nr 33); 

2) dodaniem zapisu uprawniającego podmioty dofinansowane w ramach PROO edycja 

2019-2020 Priorytet 4, które zakończyły i rozliczyły zadanie, za uprawnione do 

składania wniosku w ramach konkursu (uwaga nr 26). 

§ 6 

Komitet Sterująco-Monitorujący opiniuje pozytywnie Regulamin konkursu w Priorytecie 5 

PROO na rok 2021 z następującą uwagą: 

1) dodaniem w ścieżce „Członkostwo” możliwość ubiegania się o finansowanie składek za 

członkostwo w organizacjach ogólnopolskich (uwaga nr 34). 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Radosław Podogrocki 

-podpisano elektronicznie- 

Przewodniczący  

Komitetu Sterująco-Monitorującego 

Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich  

na lata 2018-2030 

 


