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1. PROO 5 Łyńskie Centrum 
Rozwoju „AŁNA”

Punkt 9.2 regulaminu- ocena 
meyrtoryczna

Kwestionujemy: „Składając wniosek ponownie Wnioskodawca nie 
ma możliwości zmiany przedmiotu wcześniej złożonego wniosku.”
Proponujemy: „W przypadku gdy wystąpią poważne okoliczności, 
których oferent nie jest wstanie przewidzieć w momencie złożenia 
wniosku, kierownik Biura PROO może wyrazić zgodę na zmianę 
przedmiotu wcześniej złożonego wniosku”

Nasza organizacja była w takiej sytuacji, ponieważ w momencie 
składania wniosku w wersji pierwotnej nie mogliśmy przewidzieć 
nagłych wydarzeń atmosferycznych. Złożyliśmy wniosek pierwotny, 
który został zwrócony do poprawy, w trakcie oceny wniosku podczas 
gwałtownej burzy został zniszczony namiot, w którym stowarzyszenie 
prowadziło swoją działalność misyjną. Niestety mimo sytuacji w której 
się znaleźliśmy musieliśmy zawiesić działalność misyjną na okres 
jesienno- zimowy ze względu na to, że nie mogliśmy zmienić 
przedmiotu wniosku. Pierwotny przedmiot wniosku mógł w tej sytuacji 
poczekać.

Uwaga nieuwzględniona
W związku z faktem, iż celem Priorytetu 5 jest pomoc organizacji, 
której działalność została w znaczący sposób ograniczona na 
skutek nieprzewidzianego zdarzenia lub umożliwienie jej 
aktywnej działalności w życiu publicznym poprzez pokrycie 
kosztów uczestnictwa jej przedstawicieli w ogólnodostępnych 
wydarzeniach lub umożliwienie jej uczestnictwa w 
aktywnościach podmiotów zrzeszających organizacje 
pozarządowe możliwość zmiany przedmiotu wniosku wydaje się 
bezzasadna. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowania 
zadania, w sytuacji której wszystkie inne możliwe źródła jego 
sfinansowania zostały wyczerpane, a jego realizacja ma kluczowe 
znaczenie dla działalności organizacji. Możliwość zmiany 
przedmiotu wniosku podważyłoby istotę Priorytetu 5 PROO jako 
konkursu, który stanowi ostatnią możliwość wsparcia organizacji, 
która znalazła się w ,,sytuacji awaryjej'' lub która chce  wziąć 
udział w kluczowym wydarzeniu dla branży, w której działa, bądź 
w pracach organizacji zrzeszającej NGO, która ma dla niej istotne 
znaczenie. Zmiana przedmiotu wniosku świadczyłaby o tym, że 
Wnioskodawca dokonał złego wyboru przedmiotu 
wcześniejszego wniosku.  

2. PROO 5 Rada Dialogu z 
Młodym 
Pokoleniem

Termin naboru oraz forma 
składania wniosków 

Zmiana w punkcie 5 Regulaminu terminu na składanie wniosków z 
30 listopada 2020 roku na 31 października 2020 roku oraz dodanie 
informacji o tym terminie w punkcie 16 (z „od .................. 2020 r. do 
wyczerpania środków” („od .................. 2020 r. do 31 października 
2020 r. lub do wyczerpania środków)

Zgodnie z ramowym harmonogramem konkursu, łączny termin na 
ocenę formalną i merytoryczną wniosku, zawarcie umowy z 
beneficjentem, czy transfer środków, Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego posiada 35 dni 
roboczych, co równa się okresowi 7 tygodni kalendarzowych. Do tego 
okresu należy doliczyć czas potrzebny organizacji na podpisanie umowy 
oraz wykorzystanie środków przed upływem roku kalendarzowego, a 
także fakt iż z uwagi na przypadające w grudniu święta Bożego 
Narodzenia, wywołujące dodatkowe utrudnienia w zakresie zarówno 
możliwości pracy przez organizację, jak i możliwości dokonania 
niezbędnego zakupu. Termin miesięczny na przeprowadzenie całej 
procedury uzyskania dotacji wydaje się być zbyt krótkim.

Uwaga nieuwzględniona
 Jak pokazał ubiegłoroczny konkurs w listopadzie również warto 
prowadzić konkurs na wsparcie doraźne, gdyż organizacje są w 
stanie wydatkować środki.

3. PROO 5 Rada Dialogu z 
Młodym 
Pokoleniem

Ogólne zasady sporządzania 
sprawozdania i rozliczania 
dotacji

Przeformułowanie w punkcie 13.1 zdania „Sprawozdanie 
merytoryczno-finansowe, którego wzór stanowi załącznik 4 do 
Regulaminu składane jest przez Beneficjenta w ciągu 21 dni od 
zakończenia realizacji zadania za pośrednictwem Generatora 
Wniosków.” Na „Sprawozdanie merytoryczno-finansowe, którego 
wzór stanowi załącznik 4 do Regulaminu składane jest przez 
Beneficjenta w ciągu 21 dni od zakończenia realizacji zadania za 
pośrednictwem Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: 
https://generator.niw.gov.pl/. 

Dodanie zalinkowanego fragmentu umożliwi większą jasność i 
czytelność dokumentu. 

Uwzględnienie uwagi


