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Zestawienie odwołań od wyników oceny formalnej PROO 1b 2019
Nr
Lp
wniosku

Nazwa
Wnioskodawcy

Miejscowość

Uzasadnienie

Odwołanie

Rozstrzygnięcie

1

13095

Towarzystwo
Gogolin
Sportowe Iron Man

Niespełnione kryterium nr 1 tj. brak elementu
wniosku w postaci wymaganego
przetłumaczonego na język polski załącznika

Wnioskodawca powołuje się na zapisy wniosku Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030. Priorytet 1b „Dotacje na wkład własny
, w którym nie podano, że załącznik w postaci
Edycja 2019” odwołanie nie przysługuje.
projektu, którego wymagany wkład własny ma Wobec powyższego pozostawiono bez rozpatrzenia.
zostać sfinansowany z dotacji ma zostać
przetłumaczony.

2

13017

Fundacja
Warszawa
Młodzieżowej
Przedsiębiorczości

Niespełnione kryterium nr 3. Wniosek dotyczy
sfinansowania wkładu własnego w ramach
programu Edukacja, którego Instytucją
Zarządzającą jest Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji

Wnioskodawca złożył wyjaśnienia, iż w jego
ocenie program Edukacja, w ramach którego
złożono projekt, do którego ubiega się o
dofinansowanie wkładu własnego, spełnia
przesłanki definicji programu
ponadnarodowego, którą uzyskał od
Narodowego Instytutu Wolności-Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

W ramach tegorocznej edycji konkursu – jak wynika z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 stanowiącego załącznik do Uchwały nr
104/2018 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO” oraz Regulaminu konkursu ogłoszonego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na
lata 2018–2030. Priorytet 1b „Dotacje na wkład własny Edycja 2019” – pozytywną ocenę formalną może otrzymać wniosek dotyczący sfinansowania wkładu
własnego, który pozwoli na udział Wnioskodawcy w projekcie międzynarodowym i / lub realizację przez Wnioskodawcę projektu w ramach programów
wdrażanych przez instytucje zagraniczne i / lub realizację przez Wnioskodawcę projektu w ramach programów ponadnarodowych [alternatywa łączna]. Warunku
takiego nie spełniają projekty dofinansowane ze środków Programu Edukacja wdrażanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (podmiot krajowy), który jest
finansowany ze środków Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Środki pochodzące ze wspomnianego Mechanizmu w części, w której stanowią
środki, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 2b ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. por 869 ze zm.) są – zgodnie z art. 5
ust. 1 pkt 2 tej ustawy – środkami publicznymi dedykowanymi Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że stanowią część budżetu państwa i że tylko z tego źródła
mogą zostać otrzymane przez Beneficjenta wspomnianego Programu. Środki pochodzące z Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego przyznane zostały
bowiem na podstawie Protokołu 38c do Umowy o EOG, włączonego do Umowy o EOG za pośrednictwem Umowy pomiędzy Unią Europejską, Islandią, Księstwem
Liechtensteinu oraz Królestwem Norwegii w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Dokumentem zawierającym postanowienia co do sposobu
realizacji programów przez Państwo Beneficjenta jest Porozumienie w sprawie wdrażania mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 pomiędzy Islandią,
Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisane w ramach III edycji Funduszy EOG Ten ostatni dokument charakteryzuje
programy, które Państwo-Beneficjent zaproponowało w celu realizacji przeznaczenia środków, które określa ww. protokół 38c, z czego wynika także, iż nie są one
wdrażane przez instytucję zagraniczną. Programy te zakładają, że Państwo-Beneficjent będzie je realizowało przy współpracy z Państwami-Darczyńcami. Jednak
rola Państw-Darczyńców jest rolą pomocową – są oni partnerami, którzy udostępniają swoje zasoby, nie zaś podmiotami, które w ramach programu otrzymują
dofinansowanie lub jakiekolwiek świadczenie adekwatne względem przekazanych środków. Celem Projektu Europa – jak wynika z danych zawartych w materiałach
dostępnych na stronie http://education.org.pl – jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji – wzmacnianie
potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce. Natomiast pod pojęciem programu ponadnarodowego należy rozumieć program dedykowany różnym
państwom na takich samych zasadach. Tymczasem w ramach wspomnianego Programu Edukacja o dofinansowanie mogą ubiegać się tylko podmioty krajowe (to
Państwo-Beneficjent ma za zadanie przedłożyć projekt do dofinansowania), które tylko opcjonalnie mogą włączać w jego realizację partnerów z innych państw –
Beneficjentów EOG, co dyskwalifikuje ten projekt również jako projekt międzynarodowy.
ODMOWA UZNANIA ODWOŁANIA
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13107

Instytut Dyskursu i Toruń
Dialogu

Niespełnione kryterium nr 3. Wniosek dotyczy
sfinansowania wkładu własnego w ramach
programu Edukacja, którego Instytucją
Zarządzającą jest Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji

Wniskodawca złożył wyjaśnienia, iż jego
wniosek spełnia kryterium nr 3 ponieważ
dotyczy sfinansowania wkładu własnego w
projekcie międzynarodowym (program
Edukacja) finansowanym ze źródeł
międzynarodowych. Wnioskodawca stwierdza,
że w regulaminie konkursu nie ma żadnych
definicji projektów międzynarodowych, ani
programów ponadnarodowych, a wykładnie
tych zapisów wraz z informacją, że projekt
międzynarodowy musi być realizowany w
ramach programu wdrażanego przez instytucje
zagraniczne lub programu międzynarodowego,
którego budżet nie przewiduje środków
dedykowanych dla Rzeczypospolitej Polskiej,
przedstawione podczas webinarium w dniu 1
października br., nie są uprawnione.

W ramach tegorocznej edycji konkursu – jak wynika z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 stanowiącego załącznik do Uchwały nr
104/2018 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO” oraz Regulaminu konkursu ogłoszonego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na
lata 2018–2030. Priorytet 1b „Dotacje na wkład własny Edycja 2019” – pozytywną ocenę formalną może otrzymać wniosek dotyczący sfinansowania wkładu
własnego, który pozwoli na udział Wnioskodawcy w projekcie międzynarodowym i / lub realizację przez Wnioskodawcę projektu w ramach programów
wdrażanych przez instytucje zagraniczne i / lub realizację przez Wnioskodawcę projektu w ramach programów ponadnarodowych [alternatywa łączna]. Warunku
takiego nie spełniają projekty dofinansowane ze środków Programu Edukacja wdrażanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (podmiot krajowy), który jest
finansowany ze środków Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Środki pochodzące ze wspomnianego Mechanizmu w części, w której stanowią
środki, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 2b ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. por 869 ze zm.) są – zgodnie z art. 5
ust. 1 pkt 2 tej ustawy – środkami publicznymi dedykowanymi Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że stanowią część budżetu państwa i że tylko z tego źródła
mogą zostać otrzymane przez Beneficjenta wspomnianego Programu. Środki pochodzące z Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego przyznane zostały
bowiem na podstawie Protokołu 38c do Umowy o EOG, włączonego do Umowy o EOG za pośrednictwem Umowy pomiędzy Unią Europejską, Islandią, Księstwem
Liechtensteinu oraz Królestwem Norwegii w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Dokumentem zawierającym postanowienia co do sposobu
realizacji programów przez Państwo Beneficjenta jest Porozumienie w sprawie wdrażania mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 pomiędzy Islandią,
Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisane w ramach III edycji Funduszy EOG Ten ostatni dokument charakteryzuje
programy, które Państwo-Beneficjent zaproponowało w celu realizacji przeznaczenia środków, które określa ww. protokół 38c, z czego wynika także, iż nie są one
wdrażane przez instytucję zagraniczną. Programy te zakładają, że Państwo-Beneficjent będzie je realizowało przy współpracy z Państwami-Darczyńcami. Jednak
rola Państw-Darczyńców jest rolą pomocową – są oni partnerami, którzy udostępniają swoje zasoby, nie zaś podmiotami, które w ramach programu otrzymują
dofinansowanie lub jakiekolwiek świadczenie adekwatne względem przekazanych środków. Celem Projektu Europa – jak wynika z danych zawartych w materiałach
dostępnych na stronie http://education.org.pl – jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji – wzmacnianie
potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce. Natomiast pod pojęciem programu ponadnarodowego należy rozumieć program dedykowany różnym
państwom na takich samych zasadach. Tymczasem w ramach wspomnianego Programu Edukacja o dofinansowanie mogą ubiegać się tylko podmioty krajowe (to
Państwo-Beneficjent ma za zadanie przedłożyć projekt do dofinansowania), które tylko opcjonalnie mogą włączać w jego realizację partnerów z innych państw –
Beneficjentów EOG, co dyskwalifikuje ten projekt również jako projekt międzynarodowy.
Rację ma Wnioskodawca wskazując, że materiały przedstawione na webinarium przez Instytucję Zarządzającą – w szczególności w zakresie definicji pojęcia projekt
międzynarodowy zakładającej zakaz dofinansowania projektów realizowanych w ramach programu wdrażanego przez instytucje zagraniczne lub programu
międzynarodowego, którego budżet nie przewiduje środków dedykowanych (wydzielonych dla) Rzeczypospolitej Polskiej – nie mogą stanowić podstawy oceny
wniosku. Jednakże podstawą taką stanowią powołane wyżej akty normatywne.
ODMOWA UZNANIA ODWOŁANIA
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