Załącznik Nr 3 do uchwały nr 1294/19
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 18 lipca 2019 r.

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, których oferty zostały
odrzucone ze względów formalnych w ramach II naboru otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2019 r.
pn. „Mecenat Małopolski”
lp.

NAZWA ZADANIA

OFERENT

1.

Wesoła Jesień z tradycją i
kulturą!

2.

Międzypokoleniowy Uniwersytet Stowarzyszenie Sympatyków
Tradycji
Babic „IMPULS"

3.

Tradycje i zwyczaje
Koło Gospodyń Wiejskich w
bożonarodzeniowe kiedyś i dziś. Sułoszowej III

4.

Rodzinny Piknik Historyczny

Stowarzyszenie Emerytów I
Rencistów „Wesoła Jesień"

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Eksploracyjno- Historyczne
GEO-HIS

UWAGI
Beneficjent złożył oświadczenie o
przeniesieniu oferty do II edycji
konkurs chociaż w I edycji konkursu
oferta nie spełniła wymogów
formalnych. Beneficjent chcąc
ubiegać się o dofinansowanie w
ramach II edycji konkursu powinien
złożyć nową poprawną ofertę.
Beneficjent złożył oświadczenie o
przeniesieniu oferty do II edycji
konkurs chociaż w I edycji konkursu
oferta nie spełniła wymogów
formalnych. Beneficjent chcąc
ubiegać się o dofinansowanie w
ramach II edycji konkursu powinien
złożyć nową poprawną ofertę.
Brak uzupełnienia oferty w
wskazanym terminie, brak
dołączonej decyzji o wpisie Koła
Gospodyń Wiejskich przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, brak dostarczonego
Statutu Koła, brak dostarczonej
uchwały z wyborem Zarządu Koła,
nieścisłości pomiędzy wpisanym
wkładem osobowym w kosztorysie a
pkt 12 oferty z jego wyceną, wkład
finansowy wpisany jako wkład
osobowy.
Zgodnie z regulaminem konkursu
„koszty obsługi konta bankowego"
są wydatkami niekwalifikowanymi beneficjent wpisał w kosztorys
otrzymanie rachunku bankowego z
dotacji

5.

Przygotowanie i
przeprowadzenie „XIII EKO Biegu Po Dolinie Będkowskiej”

Krakowski Klub Sportowy „Jura
Moto Sport”

Brak wpisanego wkładu rzeczowego
w pkt 13 oferty

6.

Zakup strojów ludowych
krakowskich

Koło Gospodyń Wiejskich w
Waganowicach

Oferta złożona po terminie, brak
wkładu rzeczowego wpisanego w
pkt 13 oferty.

7.

Zakup stroju ludowego dla
śpiewaczki z zespołu Kopienioki

Stowarzyszenie Folklorystyczne
Kuźnia

Oświadczenie złożone po terminie

8.

Wydanie książki „125 lat
dziejów OSP Nawojowa Góra"

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych Nawojowej Góry

Oświadczenie złożone po terminie

9.

I Rodzinny Festyn Strażacki w
Szczawie

Ochotnicza Straż Pożarna w
Szczawie

Brak wpisanego wkładu rzeczowego
w pkt 13 oferty.

10.

Szczawa - historia, tradycja,
przyroda

Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Rozwoju Szczawy

Brak wpisanego wkładu rzeczowego
w pkt 13 oferty.

11.

Opracowanie, zaprojektowanie, Stowarzyszenie Ryza
wydanie i promocja kataloguprospektu twórczości Zbigniewa
Czopa.

Oferta złożona jako wydruk roboczy
bez sumy kontrolnej, brak wkładu
finansowego

12.

TRAKL-TAT. Festiwal literackoartystyczny

Fundacja Promocji Kultury
URWANY FILM

Koszty źle zakwalifikowane,
koordynator ujęty w kosztach
merytorycznych, koszty obsługi
przekraczają 10 % wartości
projektu, wkład osobowy w
kosztorysie wyceniony na kwotę
9 000 zł a w pkt 12 oferty na kwotę
7 000 zł

13.

Kaczmarski 5-105

Fundacja Underground

Zgodnie z regulaminem konkursu
„koszty obsługi konta bankowego"
są wydatkami niekwalifikowanymi beneficjent wpisał w kosztorys
prowadzenie rachunku bankowego z
dotacji

14.

Krakowski Czwartek Kryminalny Fundacja Promocji Kultury
(KCK)
Urwany Film

Koszty źle zakwalifikowane,
koordynator ujęty w kosztach
merytorycznych, koszty obsługi
przekraczają 10 % wartości
projektu,

15.

Poznajemy Naszą Stolicę
Warszawę

Stowarzyszenie „Wspólna
Sprawa"

Wkład finansowy wpisany w
kosztorys zadania jako wkład
osobowy - bilety do zwiedzanych
obiektów, ubezpieczenie
uczestników, rozbieżność pomiędzy
pkt 12 oferty a tabela nr 9 z ujętym
wkładem osobowym

16.

Piwniczański Park Pamięci i
Tradycji. Piwniczańskie
Dziewięćsiły.

Towarzystwo Rozwoju
Piwnicznej

Zadanie ma charakter inwestycyjny niezgodny z regulaminem konkursu,
brak pozwolenia z nadzoru
budowlanego, statut nie
potwierdzony za zgodność z
oryginałem

17.

XI powiatowy Konkurs Dzieło
Hansa Hummla w poezji i
plastyce

Stowarzyszenie na rzecz
oświaty, kultury i pomocy
społecznej Wszyscy dla
Wszystkich

Oferta złożona tylko w wersji
papierowej – brak oferty złożonej w
systemie, oferta złożona na
formularzu niezgodnym z
regulaminem konkursu.

