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L.p. Nazwa organizacji Miejscowość Województwo Konkurs

Numer 

wniosku Tytuł

Kwota 

wnioskowanej 

dotacji Uzasadnienie oceny

1 Fundacja im. Janusza Kurtyki Kraków małopolskie PROO 1a 40840

Widnokręgi Przyszłości. W stronę 

działalności misyjnej świata jutra 599 125,00 zł

Podmiot nieuprawniony do udziału w Konkursie zgodnie z 

Regulaminem konkursu s. 25 w PROO 1a nieuprawniony mi  

są " podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach 

konkursu PROO w latach 2019-2021 w Priorytecie 1a i do 

dnia ogłoszenia konkursu nie rozliczyły sprawozdania 

końcowego z otrzymanej dotacji."

Organizacja otrzymała dofinansowanie w ramach edycji 

2019 PROO1a/141/2019 i do dnia 06.12.2021 (ogłoszenia 

konkursu) nie rozliczyła sprawozdania końcowego z 

otrzymanej dotacji.

2

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia 

Lubelskiego Hołowno lubelskie PROO 1a 41114

Tradycja i nowoczesność w Krainie 

Rumianku kluczem rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego 470 000,00 zł

Podmiot nieuprawniony do udziału w Konkursie zgodnie z 

Regulaminem konkursu s. 25 w PROO 1a nieuprawniony mi  

są " podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach 

konkursu PROO w latach 2019-2021 w Priorytecie 1a i do 

dnia ogłoszenia konkursu nie rozliczyły sprawozdania 

końcowego z otrzymanej dotacji."

Organizacja otrzymała dofinansowanie w ramach edycji 

2019 PROO1a/84/2019 i do dnia 06.12.2021 (ogłoszenia 

konkursu) nie rozliczyła sprawozdania końcowego z 

otrzymanej dotacji.

3

Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator 

Przedsiębiorczości Świdnica dolnośląskie PROO 1a 44575 Rozwijamy się by wspierać region 2 599 739,00 zł

Podmiot nieuprawniony do udziału w Konkursie zgodnie z 

Regulaminem konkursu s. 25 w PROO 1a nieuprawniony mi  

są " podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach 

konkursu PROO w latach 2019-2021 w Priorytecie 1a i do 

dnia ogłoszenia konkursu nie rozliczyły sprawozdania 

końcowego z otrzymanej dotacji."

Organizacja otrzymała dofinansowanie w ramach edycji 

2019 PROO1a/73/2019 i do dnia 06.12.2021 (ogłoszenia 

konkursu) nie rozliczyła sprawozdania końcowego z 

otrzymanej dotacji.
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4 Fundacja Wolność i Demokracja Warszawa mazowieckie PROO-3 41896

Kresy24.pl - Kresy24.pl - Wschodnia 

Gazeta Codzienna. Kontynuacja 

rozbudowy działów historycznych i 

analitycznych oraz multimediów 198 000,00 zł

Podmiot nieuprawniony do udziału w Konkursie zgodnie z 

Regulaminem konkursu s. 25 w PROO 3 nieuprawniony mi  

są " podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach 

konkursu PROO w latach 2019-2021 w Priorytecie 3 i do 

dnia ogłoszenia konkursu nie rozliczyły sprawozdania 

końcowego z otrzymanej dotacji."

Organizacja otrzymała dofinansowanie w ramach edycji 

2020 PROO3/11/2020 i do dnia 06.12.2021 (ogłoszenia 

konkursu) nie rozliczyła sprawozdania końcowego z 

otrzymanej dotacji.

5 Konfederacja Klub Dziurów lubelskie PROO-3 41958

Zwiększenie Potencjału Ludzkiego 

BHP Obiektów 150 000,00 zł

Wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony do udziału 

w konkursie - podmiot wymieniony w art. 3 ust. 4 

UoDPPiW (partia polityczna).

6 Konfederacja Klub Dziurów lubelskie PROO-2a 41962

Zwiększenie Potencjału Ludzkiego 

BHP Obiektów 200 000,00 zł

Wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony do udziału 

w konkursie - podmiot wymieniony w art. 3 ust. 4 

UoDPPiW (partia polityczna).

7 KŁOS Sp. z o.o. Jedlicze A łódzkie PROO 1a 42205 Turystyka aktywna 600 000,00 zł

Podmiot nieuprawniony do udziału w Konkursie. Zgodnie z 

oświadczeniem we wniosku podmiot działa w celu 

osiągnięcia zysku, a zadanie realizowane w ramach 

działalności odpłatnej, mieści się w działalności 

gospodarczej prowadzonej przez reprezentowany przez 

mnie Wnioskodawcę.

Zgodnie z Regulaminem uprawnionymi do udziału w 

konkursie są wyłącznie spółki akcyjne i spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. O sporcie (t.j. Dz. U. Z 2020 r. Poz. 1133), 

które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 

przeznaczają całość dochodu na realizację celów 

statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 

między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2 z 4



Lista wniosków złożonych w edycji 2022 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 odrzuconych w wyniku oceny formalnej

8 Szkoła Jagiellończyk sp z o.o. KALISZ wielkopolskie PROO 1a 42960

Adaptowanie istniejącej zabudowy na 

budynek edukacyjny wspomagający 

całoroczną bazę EkoCamp- ośrodka 

nowoczesnej edukacji na wolnym 

powietrzu. 600 000,00 zł

Podmiot nieuprawniony do udziału w Konkursie. Zgodnie z 

oświadczeniem we wniosku podmiot działa w celu 

osiągnięcia zysku, a zadanie realizowane w ramach 

działalności odpłatnej, mieści się w działalności 

gospodarczej prowadzonej przez reprezentowany przez 

mnie Wnioskodawcę.

Zgodnie z Regulaminem uprawnionymi do udziału w 

konkursie są wyłącznie spółki akcyjne i spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. O sporcie (t.j. Dz. U. Z 2020 r. Poz. 1133), 

które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 

przeznaczają całość dochodu na realizację celów 

statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 

między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

9 Akcelerowani do przyszłości Rzeszów podkarpackie PROO-1b 43997

Wsparcie uczniów szkół średnich i 

techników w realizacji projektów 

uczniowskich. 450 000,00 zł

Wniosek nie dotyczy sfinansowania wkładu własnego, 

który pozwoli na udział Wnioskodawcy w projekcie 

międzynarodowym. Organizacja złożyła wniosek na 

sfinansowanie własnego projektu.

10 Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych Warszawa mazowieckie PROO 1a 44111 Przyszłość to MY #FimTeam 600 000,00 zł

Podmiot nieuprawniony do udziału w Konkursie zgodnie z 

Regulaminem konkursu s. 25 w PROO 1a nieuprawniony mi  

są " podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach 

konkursu PROO w latach 2019-2021 w Priorytecie 1a i do 

dnia ogłoszenia konkursu nie rozliczyły sprawozdania 

końcowego z otrzymanej dotacji."

Organizacja otrzymała dofinansowanie w ramach edycji 

2019 PROO1a/128/2019 i do dnia 06.12.2021 (ogłoszenia 

konkursu) nie rozliczyła sprawozdania końcowego z 

otrzymanej dotacji.
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11 Stowarzyszenie Odra-Niemen Wrocław dolnośląskie PROO-3 44261

Rozwój mediów obywatelskich w 

internecie. Portal i media 

społecznościowe Kwartalnika "Ponad 

Granicami". 200 000,00 zł

Podmiot nieuprawniony do udziału w Konkursie zgodnie z 

Regulaminem konkursu s. 25 w PROO 3 nieuprawniony mi  

są " podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach 

konkursu PROO w latach 2019-2021 w Priorytecie 3 i do 

dnia ogłoszenia konkursu nie rozliczyły sprawozdania 

końcowego z otrzymanej dotacji."

Organizacja otrzymała dofinansowanie w ramach edycji 

2020 PROO3/13/2020 i do dnia 06.12.2021 (ogłoszenia 

konkursu) nie rozliczyła sprawozdania końcowego z 

otrzymanej dotacji.

12 Fundacja NOVA Gdańsk pomorskie PROO-1b 45113 eduSenior 30 786,84 zł

Brak spełnienia 3 kryterium formalnego. Wniosek dotyczy 

realizacji projektu w ramach Programu "Edukacja", 

finansowanego ze środków EOG

będących środkami publicznymi, częścią budżetu państwa. 

Program wdrażany jest przez Fundacja Rozwoju Sytemu 

Edukacji.

13 Fundacja Scytia Lublin lubelskie PROO 1a 46037 Lubleskie Centrum NGO 600 000,00 zł

Podmiot nieuprawniony do udziału w Konkursie zgodnie z 

Regulaminem konkursu s. 25 w PROO 1a nieuprawniony mi  

są " podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach 

konkursu PROO w latach 2019-2021 w Priorytecie 1a i do 

dnia ogłoszenia konkursu nie rozliczyły sprawozdania 

końcowego z otrzymanej dotacji."

Organizacja otrzymała dofinansowanie w ramach edycji 

2019 PROO1a/75/2019 i do dnia 06.12.2021 (ogłoszenia 

konkursu) nie rozliczyła sprawozdania końcowego z 

otrzymanej dotacji.
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