
numer 

oferty
nazwa oferenta nazwa zadania

oferta spełnia 

warunki oceny 

formalnej 

TAK/NIE

oferta podlega 

uzupełnieniu 

TAK/NIE

UWAGI/ do uzupełnienia

1

Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku z siedzibą w 

Morągu

Seniorzy kontynuatorami tradycji 

kulturowej swojego regionu
NIE NIE

1. kosztorys nie przewiduje minimalnego 10% wkładu własnego - 

zgodnie z § 4 pkt. 1 ogłoszenia konkursowego organizacja 

pozarządowa ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w 

wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania 

(deklarowany wkład 9,91%)

2.  z przedłożonej dokumentacji nie wynika także prowadzenie 

przez oferenta działalności pożytku publicznego w obszarze 

kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego  

2

Akademia Trzeciego Wieku przy 

Miejskim Ośrodku Kultury w 

Olsztynie

III Warmińsko-Mazurski Festiwal 

Chórów i Zespołów Wokalnych 

Uniwersytetów i Akademii III Wieku 

"HEJ KOLĘDA"

TAK NIE bez uwag

3
Fundacja "Pro Musica Viva" z 

siedzibą w Warszawie
Polsko-ukraińskie muzyczne dialogi TAK NIE bez uwag

4

Instytut Kaszubski 

z siedzibą w Gdańsku 

Organizacja konferencji i wydanie książki 

pokonferencyjnej: Ziemie nad Dolną 

Wisłą: historia i współczesne wyzwania 

rozwojowe w 550 rocznicę II Pokoju 

Toruńskiego 

TAK NIE

UWAGA! Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym zadanie powinno 

być tak zrealizowane, aby w maksymalnym stopniu podmiotami 

działań byli mieszkańcy województwa. W przypadku zatem 

pozytywnej decyzji odnośnie wsparcia finansowego zadania 

konieczna będzie taka konstrukcja budżetu projektu, która środki z 

budżetu województwa przeznacza wyłącznie na mieszkańca 

województwa, a nakład publikacji  sfinansowany ze środków 

województwa warmińsko-mazurskiego zostanie rozdysponowany 

w województwie warmińsko-mazurskim

5

Instytut Kaszubski 

z siedzibą w Gdańsku 

Wydanie książki Karoliny Ciechorskiej-

Kuleszy pt. "Tożsamość a przestrzeń w 

warunkach niestabilnych granic. 

Przypadek byłego województwa 

elbląskiego"

TAK NIE jw.

Wyniki�analizy�formalnej�ofert�z�zakresu�kultury�i�ochrony�dziedzictwa�kulturowego,�złożonych�w�ramach�otwartego�konkursu�ofert�na�wykonanie�zadań�Samorządu�

Województwa�w�roku�2016

ocena formalna oferty
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6

Związek Ukraińców w Polsce, Koło 

w Giżycku 

XX Dni Kultury Ukraińskiej - Giżycko 

2016
NIE TAK

brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

UWAGA: W przypadku pozytywnej decyzji odnośnie wsparcia 

finansowego zadania, konieczne będzie przedłożenie aktualnego 

pełnomocnictwa (aktualne obowiązuje do 29.02.2016)

7

Mazurskie Towarzystwo Naukowe 

w Ełku

Pielęgnowanie polskości, kształtowanie 

świadomości regionalnej, narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej Polaków na 

Białorusi

NIE NIE

kosztorys nie przewiduje minimalnego 10% wkładu własnego - 

zgodnie z § 4 pkt. 1 ogłoszenia konkursowego organizacja 

pozarządowa ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w 

wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania 

(deklarowany wkład 7,2%)

8

Stowarzyszenie "Alternatywni" z 

siedzibą w Elblągu
IV Festiwal Literatury Wielorzecze NIE TAK

1. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

2. nieprawidłowości w zakresie odpłatnego/nieodpłatnego 

wykonania zadania - oferent zaznaczył, że w ramach zadania 

przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania - kwoty 

uzyskanej z tego tytułu nie uwzględniono w kosztorysie oraz nie 

wskazano dokumentu z którego wynika zakres prowadzonej 

działalności odpłatnej 

UWAGAI Konkurs obejmuje wykonanie zadań Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a zatem finansowanie 

kosztów dotyczących innego województwa nie jest możliwe. W 

przypadku pozytywnej decyzji odnośnie wsparcia zadania, 

konieczne będzie uwzględnienie w kosztorysie jedynie kosztów 

dotyczących Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

9

Stowarzyszenie Pro Kultura i 

Sztuka z siedzibą w Olsztynie

"Mistrz i uczniowie" -jubileusz 40-lecia 

pracy twórczej Izabelli Janiszewskiej-

Obarek w formie wernisażu prac 

dokumentujących dorobek, 

wydawnictwa albumowego z biografią 

artysty oraz dwóch spotkań "Mistrz i 

uczniowie" dedykowanych studentom 

wydziału sztuki Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego 

NIE NIE

1. termin realizacji zadania nie jest zgodny ze wskazanym w 

ogłoszeniu konkursowym 

2. wnioskowana wysokość dotacji przekracza maksymalną  

kwotę dofinansowania na zadania z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego, która wynosiła 10.000 zł., zgodnie z §3 

pkt. 2 ogłoszenia konkursowego przekroczenie maksymalnej 

kwoty wnioskowanej dotacji powoduje odrzucenie oferty na 

etapie analizy formalnej bez możliwości uzupełnienia 
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10

Stowarzyszenie "Dom Warmiński" 

z siedzibą w Lidzbarku 

Warmińskim

Stowarzyszenia Gmin "Polskie 

zamki gotyckie" z siedzibą w 

Olsztynie

Spotkania z historią - 550-lecie II pokoju 

toruńskiego
NIE TAK

1. brak upoważnienia  Zarządu Stowarzyszenia dla osoby 

podpisującej ofertę z ramienia oferenta 2 tj. Stowarzyszenia Gmin 

"Polskie zamki gotyckie"  (zgodnie ze statutem zarząd podejmuje 

decyzje w formie uchwały). 

11

Stowarzyszenie B-ce non-profit z 

siedzibą w Bartoszycach
Zabij Nudę VII - kulturalnie NIE TAK

 brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

(oświadczenie nie zostało uzupełnione)

12

Fundacja Warsztat Zmiany z 

siedzibą w Olsztynie
Festiwal Warmia jak za dawnych lat TAK NIE bez uwag

13

Związek Żołnierzy Wojska 

Polskiego - Zarząd Wojewódzki 

Związku Żołnierzy Wojska 

Polskiego w Olsztynie

Wojewódzkie międzypokoleniowe 

spotkanie integracyjne weteranów i 

kombatantów z młodzieżą oraz 

wojewódzkie zawody sportowo-

obronne lekcją kształtowania 

świadomości regionalnej, narodowej i 

obywatelskiej młodego pokolenia

NIE NIE

proponowane zadanie nie jest zgodne z opisem zadania 

szczegółowego z ogłoszenia konkursowego

1. brak KRS (w konsekwencji brak możliwości określenia, czy 

oferta została podpisana przez osoby uprawnione)

2. załączniki (pełnomocnictwa) nie zostały potwierdzone za 

zgodność z oryginałem 

14

Związek Żołnierzy Wojska 

Polskiego - Zarząd Wojewódzki 

Związku Żołnierzy Wojska 

Polskiego w Olsztynie

X Międzynarodowy Festiwal Pieśni 

Patriotycznej i Żołnierskiej "Swietłogorsk 

- 2016"

NIE NIE

proponowane zadanie nie jest zgodne z opisem zadania 

szczegółowego z ogłoszenia konkursowego

1. brak KRS (w konsekwencji brak możliwości określenia, czy 

oferta została podpisana przez osoby uprawnione)

2. załączniki (pełnomocnictwa) nie zostały potwierdzone za 

zgodność z oryginałem 

15

Stowarzyszenie Mazurskie, 

Związek Polsko-Niemiecki w 

Olsztynie

26 Święto Kultury i Spotkań 

Stowarzyszenia Mazurskiego. 

Seminarium: "Mazurski świat Siegfrieda 

Lenza"

NIE TAK
brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

prośba o kopię statutu

16

Parafia Ewangelicko-Augsburska w 

Pasymiu

XIX Pasymskie Koncerty Muzyki 

Organowej i Kameralnej Pasym - 

Dźwierzuty 2016

TAK NIE bez uwag
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17

Stowarzyszenie Zacheusz z 

siedzibą w Ełku
Szkoła Cymbalistów NIE TAK

 brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

Do wyjaśnienia: brak uwzględnienia w kosztorysie środków 

finansowych, które oferent zamierza pozyskać na realizację 

zadania

18

Stowarzyszenie "Dolina Róż" z 

siedzibą w Bartoszycach

Urząd Miasta Bartoszyce 

Festiwal "Trzech Kultur" z okazji V 

Pikniku Rodzinnego z cyklu Dni Osadnika
NIE NIE

 podmiot nieuprawniony tj. zaliczany do sektora finansów 

publicznych (Urząd Miasta Bartoszyce)

UWAGA! Gdyby uznać, że złożona oferta nie jest ofertą WSPÓLNĄ 

a partnerską (na co może wskazywać załączone porozumienie oraz 

brak podpisów osób uprawnionych z ramienia Urzędu)  nie byłaby 

ona rozpatrywana z powodu przekroczenia wysokości 

wnioskowanej dotacji. 

19

Fundacja "Szalony Krasnolud" z 

siedzibą w Olsztynie
VII Festiwal Modelarski TAK NIE bez uwag

20

Kościół Zielonoświątkowy Zbór 

"Twoja Przystań"

Fundacja 36 i 6  z siedzibą w 

Różnowie

Olsztyńskie Warsztaty Gospel NIE TAK

1. brak zaświadczenia wojewody, stanowiącego dowód posiadania 

osobowości prawnej przez zbór /zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 20 

lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej "kościelne 

jednostki organizacyjne nabywają osobowość prawną z chwilą 

powiadomienia właściwego organu przez władzę kościelną. Dla 

zborów organem właściwym jest wojewoda. Odpis 

powiadomienia jest dowodem uzyskania osobowości prawnej/

2. brak KRS Fundacji 36 i 6

3. brak podpisu oferty przez oferenta 2 tj. Fundację 36 i 6

4. załączniki nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem

5. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT 

21
Fundacja To My z siedzibą w Płazie

e-misja kultury - ogólnopolska 

grywalizacja inicjatyw kulturalnych
NIE TAK brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

22

Stowarzyszenie Bartoszyckie 

Środowisko Narodowo-

Patriotyczne "Patria" 

"Za wolność naszą i waszą - obchody 

rocznicy Powstania Warszawskiego w 

Bartoszycach"

NIE TAK brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT
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23

Stowarzyszenie Bartoszyckie 

Środowisko Narodowo-

Patriotyczne "Patria" 

IV rozbiór Polski - obchody w 

Bartoszycach rocznicy Agresji ZSRR na 

Polskę"

NIE TAK  brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

24

Olsztyńskie Stowarzyszenie 

Mniejszości Niemieckiej 

25-lecie działalności Olsztyńskiego 

Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej
TAK NIE bez uwag 

25

Olsztyńskie Stowarzyszenie 

Mniejszości Niemieckiej 
Dzień Mniejszości Narodowych TAK NIE bez uwag

26

Stowarzyszenie Kulturalne Zespół 

Pieśni i Tańca "Warmia" z siedzibą 

w Olsztynie

Muzyka, śpiew, taniec w procesie 

edukacji społecznej (głownie 

najmłodszego pokolenia)

NIE TAK

1. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT 

2. brak ostatniej strony KRS

Do wyjaśnienia:  zakres działalności, w ramach której realizowane 

będzie zaproponowane zadanie - akredytacje

uczestnictwa powodują, że zadanie jest

realizowane w ramach działalności odpłatnej 

27

Stowarzyszenie Kulturalne Zespół 

Pieśni i Tańca "Warmia" z siedzibą 

w Olsztynie

XXI Międzynarodowe Olsztyńskie Dni 

Folkloru "Warmia 2016"
NIE TAK

1. nieprawidłowe określenie w zakresie działalności, w ramach 

której realizowane będzie zaproponowane zadanie - akredytacje 

uczestnictwa powodują, że zadanie jest realizowane w ramach 

działalności odpłatnej (w oświadczeniu zaznaczono niepobieranie 

opłat, natomiast kosztorys uwzględnia kwoty, uzyskane z wpłat i 

opłat uczestników)

2. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT 

28

Dom Zakonny Towarzystwa 

Jezusowego w Świętej Lipce
XXVIII Świętolipskie Wieczory Muzyczne NIE TAK  brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT
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29

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior 

Mazurskich z siedzibą w Giżycku

Konkurs wiedzy o regionie - test dla 

dorosłych mieszkańców i turystów
NIE NIE

proponowane zadanie nie jest zgodne z opisem zadania 

szczegółowego z ogłoszenia konkursowego

 1. brak kopii zgłoszenia do KRS wprowadzonych zmian w statucie 

organizacji (postanowienie o zmianie)

2.  niejasności w sprawie możliwości odzyskania poniesionego 

kosztu podatku VAT oraz sporządzeniem kosztorysu w kwotach 

brutto

3. brak deklaracji o zamiarze odpłatnego/nieodpłatnego 

wykonania zadania 

4. załączniki nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem 

30

Fundacja "Szalony Krasnolud" z 

siedzibą w Olsztynie
Spotkania przy Zielonym Stoliku TAK NIE

część wydatków niekwalifikowana (zajęcia odbywające się przed 

terminem rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie mogą być 

sfinansowane ze środków Samorządu Województwa)

31

Oddział Towarzystwa Opieki nad 

Zabytkami w Olsztynie

Wydanie rocznika poświęconego 

dziedzictwu kulturowemu Warmii i 

Mazur "Warmińsko-Mazurski Biuletyn 

Konserwatorski"

NIE NIE

wnioskowana wysokość dotacji przekracza maksymalną  kwotę 

dofinansowania na zadania z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego, która wynosiła 10.000 zł., zgodnie z §3 

pkt. 2 ogłoszenia konkursowego przekroczenie maksymalnej 

kwoty wnioskowanej dotacji powoduje odrzucenie oferty na 

etapie analizy formalnej bez możliwości uzupełnienia

32

Forum Prorodzinne 

Stowarzyszenie Wspierania Działań 

Prorodzinnych z siedzibą w 

Olsztynie

Jak kolędować to w Orszaku Trzech Króli 

II edycja
NIE TAK  brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

33

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 

Warmii i Mazur w Olsztynie
Wieczory Zamkowe TAK NIE bez uwag
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34

Związek Harcerstwa Polskiego, 

Chorągiew Warmińsko-Mazurska z 

siedzibą w Olsztynie

Chorągwiany Festiwal Piosenki 

Zuchowej,Harcerskiej i Turystycznej 
NIE TAK

1. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT /druk 

nieuzupełniony/

2. brak deklaracji o zamiarze odpłatnego/nieodpłatnego 

wykonania zadania

 3. nie wskazano dokumentu, z którego wynika zakres 

prowadzonej działalności odpłatnej (nie uzupełniono 

oświadczenia, ale kosztorys oferty wskazuje, że zadanie będzie 

wykonane w ramach działalności odpłatnej) 

35

Towarzystwo Kultury Teatralnej, 

Oddział Okręgowy w Olsztynie
Teatr przy stoliku na Warmii i Mazurach TAK NIE bez uwag

36

Towarzystwo Kultury Teatralnej, 

Oddział Okręgowy w Olsztynie
Warmia i Mazury regionem sztuki słowa TAK NIE bez uwag

37

Towarzystwo Naukowe im. 

Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą 

w Olsztynie

Spotkanie z książką regionalną NIE TAK

1. brak KRS

2. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

UWAGA! Do wyjaśnienia termin realizacji zadania 

38

Warmińsko-Mazurskie 

Stowarzyszenie "Areszt Sztuki" z 

siedzibą w Olsztynie

"Polak-Warmiak-Obywatel" - cykl 

wydawniczy pisma kulturalno-

literackiego "VariArt"

NIE TAK  brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

39

Warmińsko-Mazurskie 

Stowarzyszenie "Areszt Sztuki" z 

siedzibą w Olsztynie

Plener malarski - happening, konkurs 

plastyczny, wystawy - "Malarskie 

inklinacje czyli zamiast fotografować 

maluj"

NIE TAK  brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

40

Towarzystwo Naukowe 

"Pruthenia" z siedzibą w Olsztynie

Warsztaty dziedzictwa kulturowego. 

Świat Prusów w glinie
NIE TAK

 brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT (oświadczenie nie 

zostało uzupełnione)

41

Stowarzyszenie "Jantar" z siedzibą 

w Elblągu
Dzieła rąk - dziedzictwo znane i nieznane TAK NIE bez uwag

42

Olsztyńskie Towarzystwo 

Muzyczne

"Chór Dziecięcy Contabile PSM i i II st w 

Hiszpanii. Międzynarodowy Festiwal 

Chóralny Habaner w Torrevieja 

TAK NIE do wyjaśnienia: druk plakatów jako koszt osobowy
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43

Olsztyńskie Towarzystwo 

Muzyczne

Międzynarodowe warsztaty chóralne 

Feliks Nowowiejski Missa Stella Maris 
TAK NIE

do wyjaśnienia: część kosztów nie może być uznana za wkład 

osobowy a raczej jako rzeczowy, który nie jest zamieszczany w 

kosztorysie realizacji zadania

44

Oddział Rejonowy Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Piszu

Piski Przegląd Zespołów 

Folklorystycznych
NIE TAK

1. brak pełnomocnictwa dla Zarządu Oddziału Okręgowego do 

udzielenia upoważnienia dla Oddziału Rejonowego (a w 

konsekwencji brak możliwości ustalenia czy oferta została

podpisana przez osoby uprawnione)

2. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT /dokument 

nieuzupełniony/

3. brak deklaracji o zamiarze odpłatnego/nieodpłatnego 

wykonania zadania

4. brak możliwości określenia, czy załączniki zostały potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną, bowiem brak 

pieczęci imiennej, a podpis jest nieczytelny 

45

Stowarzyszenie Kultury Romskiej 

"Hitano" z siedzibą w Olsztynie
Gypsy Carnawal Muzyki i Tańca Romów TAK NIE do wyjaśnienia: plakaty i zaproszenia jako wkład osobowy

46

Rzymskokatolicka Parafia pod 

wezwaniem Św. Szczepana w 

Rożyńsku Wielkim 

Organizacja VIII Międzynarodowego 

Festiwalu Muzyki Organowej i 

Kameralnej w Rożyńsku Wielkim 

NIE TAK

1. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT /dokument 

nieuzupełniony/

UWAGA: w złożonej ofercie nie wskazano na prowadzenie 

działalności pożytku publicznego w obszarze kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego (pkt.12 oferty) , jednak zgodnie z art. 50 

ust. 3 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP 

wynika, iż „Kościół i jego osoby prawne mają, bez potrzeby 

uzyskiwania zezwoleń prawo organizowania i prowadzenia 

związanej z wypełniałem jego zadań działalności kulturalnej i 

artystycznej. Biorąc pod uwagę doświadczenie oferenta w 

realizacji zadań z obszaru kultury /wykazane w pkt. V 3 oferty/ - 

podmiot uznano za uprawniony.
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numer 

oferty
nazwa oferenta nazwa zadania

oferta spełnia 

warunki oceny 

formalnej 

TAK/NIE

oferta podlega 

uzupełnieniu 

TAK/NIE

UWAGI/ do uzupełnienia

47

Warmińsko-Mazurski Oddział 

Polskiego Zawiązku Chórów i 

Orkiestr z siedzibą w Olsztynie 

Stowarzyszenia Przyjaciół Choru 

Żeńskiego "Passionata" z siedzibą 

w Morągu

Narodowe Inspiracje Muzyczne TAK NIE bez uwag 

48

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Obywatelskich z siedzibą w 

Barczewie

Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w 

Barczewie

NIE TAK

1. brak KRS

2. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT 

Prośba o kopię uchwały w sprawie prowadzenia odpłatnej 

działalności pożytku publicznego

49

Związek Ukraińców w Polsce, 

Zarząd Oddziału w Elblągu
XIV Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu NIE TAK brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

50

Związek Ukraińców w Polsce, 

Zarząd Oddziału w Elblągu

50 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej 

w Elblągu
NIE TAK

1. brak KRS

2. brak kopii pełnomocnictwa 

(UWAGA! Każda oferta musi zawierać komplet dokumentów)

3. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT 

51

Park Militariów - Fundacja Edukacji 

Historycznej z siedzibą w 

Warszawie 

Plenerowa wystawa "Żołnierze Wyklęci i 

Niezłomni na Warmii i Mazurach"
NIE TAK  brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT /druk nieuzupełniony/

52

Związek Ukraińców w Polsce, 

Oddział w Olsztynie

XII Spotkania z folklorem ukraińskim w 

Dobrym Mieście
TAK NIE bez uwag

53

Związek Ukraińców w Polsce, 

Oddział w Olsztynie

XXI Inauguracja roku kulturalnego 

ludności ukraińskiej Warmii i Mazur
NIE TAK

1. brak KRS

2. brak kopii pełnomocnictwa do działania w  imieniu Zarządu 

Głównego ZUwP

3. brak deklaracji o zamiarze odpłatnego/nieodpłatnego 

wykonania zadania

UWAGA: Każda złożona oferta powinna zawierać komplet 

dokumentów 

54

Związek Ukraińców w Polsce, 

Oddział w Olsztynie

XVII Festyn ludowy w Asunach 

"Asuniada"
NIE TAK

1. brak KRS

2. brak kopii pełnomocnictwa do działania w  imieniu Zarządu 

Głównego ZUwP

UWAGA: Każda złożona oferta powinna zawierać komplet 

dokumentów 
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numer 

oferty
nazwa oferenta nazwa zadania

oferta spełnia 

warunki oceny 

formalnej 

TAK/NIE

oferta podlega 

uzupełnieniu 

TAK/NIE

UWAGI/ do uzupełnienia

55

Związek Ukraińców w Polsce, 

Oddział w Olsztynie
Regionalne Dni szewczenkowskie NIE TAK

1. oferta została podpisana tylko przez jedną z osób uprawnionych 

(brak drugiego podpisu, przystawiono jedynie pieczęć)

brak KRS

3. brak kopii pełnomocnictwa do działania w  imieniu Zarządu 

Głównego ZUwP

UWAGA: Każda złożona oferta powinna zawierać komplet 

dokumentów 

56

Związek Ukraińców w Polsce, 

Oddział w Olsztynie

XXX Regionalny Jarmark Folklorystyczny 

"Z malowanej skrzyni - Kętrzyn 2016"
NIE TAK

1. brak KRS

2. brak kopii pełnomocnictwa do działania w  imieniu Zarządu 

Głównego ZUwP

3. brak deklaracji o zamiarze odpłatnego/nieodpłatnego 

wykonania zadania

UWAGA: Każda złożona oferta powinna zawierać komplet 

dokumentów 

57

Olsztyńskie Stowarzyszenie 

Mniejszości Niemieckiej 
Kim jesteśmy? 25 pytań na 25-lecie TAK NIE bez uwag

58

Towarzystwo Naukowe im. 

Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą 

w Olsztynie

Z historią w trzeci wiek: Wykłady z 

dziejów Warmii i Mazur dla seniorów
NIE TAK

1. brak KRS

2. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT 

(UWAGA! Każda oferta musi zawierać komplet dokumentów)

59

Towarzystwo Naukowe im. 

Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą 

w Olsztynie

Swoi i Obcy 3. Sąsiedzi NIE TAK

1. brak KRS

2. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT 

(UWAGA!  Każda oferta musi zawierać komplet dokumentów; do 

wyjaśnienia: termin realizacji zadania 

60

Stowarzyszenie Roliczo-Kulturalno-

Oświatowe "Teleinfo" w 

Niedźwiedziu

Organizacja cyklu letnich koncertów 

muzyki wokalnej i kameralnej "Varmia 

Gaudet et Cantat" w Ramsowie

NIE TAK

brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

Do wyjaśnienia: wysokość śródków finansowych, które oferent 

planuje pozyskać z innych źródeł publicznych 
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numer 

oferty
nazwa oferenta nazwa zadania

oferta spełnia 

warunki oceny 

formalnej 

TAK/NIE

oferta podlega 

uzupełnieniu 

TAK/NIE

UWAGI/ do uzupełnienia

61

Warmińsko-Mazurski Oddział 

Polskiego Zawiązku Chórów i 

Orkiestr z siedzibą w Olsztynie 

XII Festiwal "O Warmio moja miła" 

Feliksa Nowowiejskiego 
TAK NIE

UWAGA: w oświadczeniu o kwalifikowalności VAT omyłkowo 

wpisano nazwę drugiego proponowanego przez organizację 

zadania; ewentualne sfinansowanie nagród w konkursie 

kompozytorskim możliwe będzie jedynie w formie rzeczowej

62

Fundacja "Przestrzeń sztuki 

wizualnej" z siedzibą w Olsztynie
Nowe sztuki wizualne TAK NIE bez uwag

63

Fundacja Alternatywnej Edukacji 

"Ale" z siedzibą w Zyzdrojowym 

Piecku

"Czas krwi" - opowieść o miłości, 

honorze, walce i poświeceniu
NIE TAK brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

64

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w 

Szczytnie

Mazurski Jazz - Jarmark. XVIII Jarmark 

Mazurski w Szczytnie
TAK NIE bez uwag

65

Stowarzyszenie "Wierzba" z 

siedzibą w Kazimierzowie
IV Dzień Wierzby NIE NIE

proponowane zadanie nie jest zgodne z opisem zadania 

szczegółowego z ogłoszenia konkursowego

66

Stowarzyszenie "Broadway" z 

siedzibą w Elblągu

IV Ogólnopolski Konkurs Sztuki 

Baletowej
TAK NIE

nie wskazano dokumentu, z którego wynika zakres prowadzonej 

odpłatnej działalności pożytku publicznego, ponieważ oferent 

posiada status opp dane te wynikają

 z KRSu. 

67

Stowarzyszenie "Wystarczy jeden 

uśmiech" z siedzibą w Elblągu

"Ocalić od zapomnienia" Konkurs 

recytatorski
NIE NIE

proponowane zadanie nie jest zgodne z opisem zadania 

szczegółowego z ogłoszenia konkursowego

68

Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze, Oddział Ziemi 

Elbląskiej

"Czas na region! Cykl wystaw i spotkań" NIE TAK
 brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

(oświadczenie nie zostało uzupełnione)
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numer 

oferty
nazwa oferenta nazwa zadania

oferta spełnia 

warunki oceny 

formalnej 

TAK/NIE

oferta podlega 

uzupełnieniu 

TAK/NIE

UWAGI/ do uzupełnienia

69

Dom Współpracy Polsko-

Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach

Opracowanie i wydanie mapy dawnego 

regionu Prus Wschodnich
TAK NIE

UWAGA! Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym zadanie powinno 

być tak zrealizowane, aby w maksymalnym stopniu podmiotami 

działań byli mieszkańcy województwa. W przypadku zatem 

pozytywnej decyzji odnośnie wsparcia finansowego zadania 

konieczna będzie taka konstrukcja budżetu projektu, która środki z 

budżetu województwa przeznacza wyłącznie na mieszkańca 

województwa, a nakład map  sfinansowany ze środków 

województwa Warmińsko-Mazurskiego zostanie rozdysponowany 

w województwie Warmińsko-Mazurskim

70

Stowarzyszenie Wspólnie dla wsi z 

siedzibą w Kurzętniku

III Kurzętnickie Impresje Orkiestr Dętych 

i Festiwal Folkloru
NIE NIE

proponowane zadanie nie jest zgodne z opisem zadania 

szczegółowego z ogłoszenia konkursowego

71

Stowarzyszenie "Polskie Telewizje 

Lokalne i Regionalne" z siedzibą w 

Elblągu

Wideoleksykon kultury Warmii i Mazur TAK NIE

Do wyjaśnienia: Czy kosztorys realizacji zadania został 

sporządzony w kwotach  netto ? (§ 5 ust.8 ogłoszenia 

konkursowego)

72

"Łańcuch Wzajemności" z siedzibą 

w Krekolach

"Piosenka jest dobra na wszystko - 

Festiwal Piosenki Amatorskiej"
TAK NIE bez uwag

73

Stowarzyszenie Uniwersytet III 

Wieku z siedzibą w Iławie

V Iławski Przegląd Chórów 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku z 

terenu województwa Warmińsko-

Mazurskiego

TAK NIE
UWAGA:  Błędnie do kosztorysu realizacji zadania zaliczono wkład 

rzeczowy wniesiony przez partnera projektu.

74

Morąskie Stowarzyszenie 

Wspierania Rodzin
"Włóczykij" szlakiem Mikołaja Kopernika NIE NIE

wnioskowana wysokość dotacji przekracza maksymalną  kwotę 

dofinansowania na zadania z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego, która wynosiła 10.000 zł. zgodnie z §3 

pkt. 2 ogłoszenia konkursowego przekroczenie maksymalnej 

kwoty wnioskowanej dotacji powoduje odrzucenie oferty na 

etapie analizy formalnej bez możliwości uzupełnienia, 

75

Związek Ukraińców w Polsce, 

Zarząd Koła w Wydminach
Warsztaty artystyczne 2016 NIE TAK brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

76

Związek Ukraińców w Polsce, 

Zarząd Koła w Wydminach
Widłunnia 2016 NIE TAK brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT
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numer 

oferty
nazwa oferenta nazwa zadania

oferta spełnia 

warunki oceny 

formalnej 

TAK/NIE

oferta podlega 

uzupełnieniu 

TAK/NIE

UWAGI/ do uzupełnienia

77

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Siemianach

Konkurs muzycznych i kabaretowych 

talentów pn. "To mi w duszy gra"
TAK NIE

do wyjaśnienia: Czy kosztorys oferty zawiera wyłącznie koszty 

związane z organizacją konkursu ?

78

Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych 

"Wybudowania" z siedzibą w 

Kurzętniku

Nowe Ciepło 2016: Budowa systemem 

gospodarczym - festiwal sztuki w 

Nowym Mieście Lubawskim

NIE NIE

wnioskowana wysokość dotacji przekracza maksymalną  kwotę 

dofinansowania na zadania z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego, która wynosiła 10.000 zł.,zgodnie z §3 

pkt. 2 ogłoszenia konkursowego przekroczenie maksymalnej 

kwoty wnioskowanej dotacji powoduje odrzucenie oferty na 

etapie analizy formalnej bez możliwości uzupełnienia 

79

Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych 

"Wybudowania" z siedzibą w 

Kurzętniku

Tożsamości zbudowane. Sploty 

architektury i wiejskości na ziemi 

lubawskiej

NIE TAK brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

80

Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych 

"Wybudowania" z siedzibą w 

Kurzętniku

Pola sztuki. Artystyczne rezydencje 

wiejskie
NIE TAK brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

81

Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych 

"Wybudowania" z siedzibą w 

Kurzętniku

My mawa, my dawa - projekt 

edukacyjny o gwarze lubawskiej
NIE TAK brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

82

Stowarzyszenie "Salla" z siedzibą w 

Morągu

IV Jarmark Morąski 

"Promocja produktu lokalnego i 

regionalnego"

NIE NIE
proponowane zadanie nie jest zgodne z opisem zadania 

szczegółowego z ogłoszenia konkursowego

83

Stowarzyszenie "Miasto Jana"  z 

siedzibą w Piszu

Klub Reportażu "Łowcy czasu". 

Powstanie pracowni Klubu Reportażu 

oraz zakup urządzeń technicznych do jej 

wyposażenia

NIE NIE

zadanie nie jest zgodne z zakresem i opisem zadań, zawartym w 

ogłoszeniu konkursowym (projekt nie jest zadaniem publicznym z 

obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, dotyczy 

zakupów inwestycyjnych na powstanie pracowni, funkcjonującej 

w ramach domu kultury). Powstanie pracowni nie jest zadaniem 

własnym Samorządu Województwa. 
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numer 

oferty
nazwa oferenta nazwa zadania

oferta spełnia 

warunki oceny 

formalnej 

TAK/NIE

oferta podlega 

uzupełnieniu 

TAK/NIE

UWAGI/ do uzupełnienia

84

Stowarzyszenie "Na Rzecz 

Normalizacji Życia Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną' z siedzibą w 

Olsztynie

Szkółka polskich tradycji NIE TAK

1.  brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

(oświadczenie nie zostało uzupełnione)

2. brak deklaracji o zamiarze odpłatnego/nieodpłatnego 

wykonania zadania /nie uzupełniono żadnego z oświadczeń na 

ostatniej stronie oferty/

85

Stowarzyszenie Twórców i 

Orędowników Kultury "Anima" z 

siedzibą w Kobyłosze

"Moja pszczoła gra w teatrze" - 

dziecięca kuchnia teatralna
NIE TAK brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

86

Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA 

z siedzibą w Olsztynie
Otwarta Scena Tańca NIE TAK

nie wskazano dokumentu, z którego wynika zakres prowadzonej 

działalności odpłatnej (statut lub inny dokument wewnętrzny)

87

Stowarzyszenie "Melofani" z 

siedzibą w Dywitach

"Festiwal Gitarowy Joaquina Rodrigo w 

Olsztynie"
NIE TAK

nie wskazano dokumentu, z którego wynika zakres prowadzonej 

działalności odpłatnej (statut lub inny dokument wewnętrzny) - /w 

pkt.12 oferty dot. określenia przedmiotu odpłatnej działalności 

pożytku publicznego wpisano "nie dotyczy" jeśli oferent nie 

prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego oferta 

zostanie odrzucona - niezgodność statutowa/

88

Stowarzyszenie "Węgajty"
Quem Queritis 2016 - Prezentacja 

dramatu Ludus Passionis w Olsztynie
NIE TAK

brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT /dokument nie 

uzupełniony/

89

Stowarzyszenie "Węgajty"

Prezentacja dramatu Ludus Passionis w 

Serbii, Belgrad CRESTA 2016 - 

Artystyczna wędrówka granią na szlaku 

pogranicza kultur

NIE TAK
 brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

(oświadczenie nie zostało uzupełnione)

90

Fundacja Nicolaus Copernicus z 

siedzibą w Truszczynach

Kopernik na Ziemi Lubawskiej - 

Konferencja
NIE TAK

brak deklaracji o zamiarze odpłatnego/nieodpłatnego wykonania 

zadania /nie uzupełniono żadnego z oświadczeń na ostatniej 

stronie oferty/
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numer 

oferty
nazwa oferenta nazwa zadania

oferta spełnia 

warunki oceny 

formalnej 

TAK/NIE

oferta podlega 

uzupełnieniu 

TAK/NIE

UWAGI/ do uzupełnienia

91

Parafia Ewangelicko-Augsburska w 

Ostródzie
III Dni Gizewiusza w Ostródzie TAK NIE

UWAGA: Do oferty należy każdorazowo dołączyć dokument 

wskazujący na możliwość prowadzenia działalności pożytku 

publicznego w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa 

kulturowego (w odniesieniu do Parafii Ewangelicko-Augsburskich 

jest to Regulamin Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) lub 

zacytować jego zapisy w pkt. 12 składanej oferty 

92

Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar

XXVI Ogólnopolski Przegląd Kultury 

Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 

2016

TAK NIE bez uwag

93

Stowarzyszenie Centrum 

Wspierania Organizacji 

Pozarządowych i Inicjatyw 

Obywatelskich z siedzibą w 

Zwierzewie

IX Mazurski Dzień Ziemniaka NIE NIE
proponowane zadanie nie jest zgodne z opisem zadania 

szczegółowego z ogłoszenia konkursowego

94

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz 

Lokalny

Międzynarodowy Plener Artystyczny 

"Północne światło Mazur"
NIE TAK

 brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT /dokument nie został 

uzupełniony/

95

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów; Oddział 

Rejonowy w Braniewie

XII Wojewódzki Przegląd Zespołów 

Ludowych "Folkowa Senioriada" 2016
NIE TAK

1. brak pełnomocnictwa dla Zarządu Oddziału Okręgowego do 

udzielenia upoważnienia dla Oddziału Rejonowego (a w 

konsekwencji brak możliwości ustalenia czy oferta została 

podpisana przez osoby uprawnione)

2. brak deklaracji o zamiarze odpłatnego/nieodpłatnego 

wykonania zadania /nie uzupełniono żadnego z oświadczeń na 

ostatniej stronie oferty/

3. załącznik (pełnomocnictwo) nie został potwierdzony za 

zgodność z oryginałem 

96

Human 'LEX" Instytut z siedzibą w 

Ełku

Juchy Soundsystem 2016 - edycja 

Międzynarodowa - Zażywam Tylko 

Dźwięków

TAK NIE bez uwag

97

Fundacja Teatr Iota z siedzibą w 

Radziach
Scena słowa 2016 TAK NIE bez uwag
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oferty
nazwa oferenta nazwa zadania

oferta spełnia 

warunki oceny 

formalnej 

TAK/NIE
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uzupełnieniu 

TAK/NIE

UWAGI/ do uzupełnienia

98

Spółdzielnia Socjalna Osób 

Prawnych "Centrum Usług 

Środowiskowych" z siedzibą w 

Słupnie

"Kolory Nadziei" NIE NIE

podmiot nieuprawniony - oferent nie prowadzi działalności 

pożytku publicznego w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa 

kulturowego

99

Towarzystwo Naukowe im. 

Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą 

w Olsztynie

Polacy w Obwodzie Kaliningradzkim, 

Rosjanie w Województwie Warmińsko-

Mazurskim 1991-2015. Europejskie 

wartości i narodowa tożsamość

NIE TAK

1. brak KRS

2. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT 

(UWAGA! Każda oferta musi zawierać komplet dokumentów)

100
Stowarzyszenie Elbląg Europa

Turbinalia 2016 - Festiwal Kultury 

Studenckiej
TAK NIE bez uwag

101

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 

Lidzbarskiej z siedzibą w Lidzbarku 

Warmińskim 

XXXII Kaziuki - Wilniuki - festiwal kultury 

wileńskiej
NIE NIE

1. oferta nie przewiduje wydatkowania dotacji, zgodnie z 

terminem wskazanym w ogłoszeniu konkursowym tj. po 

rozstrzygnięciu konkursu. Merytoryczna cześć zadania zakończy 

się 28.02.2016  r., a więc przed planowanym rozstrzygnięciem 

konkursu.

2. wnioskowana wysokość dotacji przekracza maksymalną  

kwotę dofinansowania na zadania z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego, która wynosiła 10.000 zł., zgodnie z §3 

pkt. 2 ogłoszenia konkursowego przekroczenie maksymalnej 

kwoty wnioskowanej dotacji powoduje odrzucenie oferty na 

etapie analizy formalnej bez możliwości uzupełnienia 

102

Stowarzyszenie Wspierania 

Edukacji Artystycznej Dzieci i 

Młodzieży "Sukces" z siedzibą w 

Mrągowie

Realizacja teledysków 2 utworów z 

musicalu "Kochanie bez granic" w 

wykonaniu dzieci i młodzieży warmińsko-

mazurskiej - promocja regionalnej 

działalności kulturalnej

NIE TAK  brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

103

Stowarzyszenie "Dolina Róż" z 

siedzibą w Bartoszycach
Piknik Nocy Świętojańskiej Trzech Kultur TAK NIE bez uwag

104

Stowarzyszenie Kobiet "Miej 

Marzenia" z siedzibą w Lidzbarku 

Warmińskim

Lidzbarskie Monidła TAK NIE bez uwag
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105

Wojskowe Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne Węgorapa z 

siedzibą w Węgorzewie

Naturalnie Mazury Music And More 

Węgorzewo 2016
TAK NIE prośba o kopię statutu 

106

Związek Harcerstwa Polskiego, 

Chorągiew Warmińsko-Mazurska, 

Hufiec Ostróda ZHP

XXXI Festiwal Piosenki Hercerskiej, 

Turystycznej i Żeglarskiej
NIE TAK

1. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT /dokument nie 

został uzupełniony/

2. załącznik /pełnomocnictwo/ nie zostało potwierdzone za 

zgodność z oryginałem (skan dokumentu to kopia)

3. nie wskazano dokument z którego wynika zakres prowadzonej 

działalności odpłatnej 

107

Lokalna Organizacja Turystyczna 

"Ziemia Mrągowska"
Kulinarne wariacje Mazur NIE NIE

proponowane zadanie nie jest zgodne z opisem zadania 

szczegółowego z ogłoszenia konkursowego 

nie wskazano dokumentu, z którego wynika zakres prowadzonej 

działalności odpłatnej (statut lub inny dokument wewnętrzny)

/ KRS oraz pkt.12 oferty wskazuje na nieprowadzenie odpłatnej 

działalności pożytku publicznego w obszarze kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego - niezgodność statutowa/

108

Stowarzyszenie Promocji Tańca 

"LECDANCE" z siedzibą w Giżycku

Organizacja XII Ogólnopolskiego turnieju 

tańca towarzyskiego "Mazury 2016"
NIE NIE

proponowane zadanie nie jest zgodne z opisem zadania 

szczegółowego z ogłoszenia konkursowego

1. brak aktualnego KRS (dołączono nieaktualny i postanowienie o 

zmianie z maja 2014 r.)

2. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

3. nie wskazano dokumentu, z którego wynika zakres 

prowadzonej działalności odpłatnej (statut lub inny dokument 

wewnętrzny) - złożono oświadczenie o zamiarze odpłatnego 

wykonania zadania, kwoty środków uzyskanych z tego tytułu nie 

wliczono do kosztorysu realizacji zadania 
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109

Stowarzyszenie Helwing z siedzibą 

w Węgorzewie

Węgorzewo dawnej i dziś na 

fotografiach
NIE TAK

1. brak deklaracji o zamiarze odpłatnego/nieodpłatnego 

wykonania zadania /nie uzupełniono żadnego z oświadczeń na 

ostatniej stronie oferty/

Do wyjaśnienia: Nieuwzględnienie w kosztorysie kwoty 

wnioskowanej dotacji w kwocie 5361,00 zł,  uwzględnionej w 

tabeli "Przewidywane źródła finansowania zadania"

110

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 

Lidzbarskiej z siedzibą w Lidzbarku 

Warmińskim 

XXXVII Lidzbarskie Wieczory Humoru i 

Satyry - Ogólnopolski turniej kabaretów 

i teatrów satyry

NIE NIE

1. wnioskowana wysokość dotacji przekracza maksymalną  

kwotę dofinansowania na zadania z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego, która wynosiła 10.000 zł.zgodnie z §3 

pkt. 2 ogłoszenia konkursowego przekroczenie maksymalnej 

kwoty wnioskowanej dotacji powoduje odrzucenie oferty na 

etapie analizy formalnej bez możliwości uzupełnienia   

2. ogłoszenie stanowi, że "W ramach konkursu nie będą 

wspierane zadania dofinansowywane w ramach współpracy 

samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z jednostkami 

samorządu terytorialnego, wykazanymi w budżecie 

Województwa". Zadanie jest

dofinansowane w ramach pomocy finansowej,

udzielonej Gminie Lidzbark Warmiński.

111

Stowarzyszenie Tratwa z siedzibą 

w Olsztynie
Akademia Kolberga NIE TAK

brak deklaracji o zamiarze odpłatnego/nieodpłatnego wykonania 

zadania 

112

Polskie Towarzystwo Historyczne, 

Oddział w Olsztynie

Warmia jako miejsca pamieci - relacje, 

człowiek, przestrzeń
TAK NIE

UWAGA: Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań (zaznaczono 

powierzenie)

113

Stowarzyszenie "Scena Babel" z 

siedzibą w Olsztynie

Spektakl na podstawie życia i tworczości 

Anne Frank
NIE TAK  brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

114

Stowarzyszenie Działdowska 

Kuźnia Słowa z siedzibą w 

Działdowie

Opracowanie, publikacja i promocja VIII 

Działdowskiego Almanachu Poezji i 

Prozy

NIE NIE

proponowane zadanie nie jest zgodne z opisem zadania 

szczegółowego z ogłoszenia konkursowego

 1. brak KRS ( w przypadku zmian w KRS należy dołączyć KRS 

dotychczas obowiązujący i postanowienie o zmianie)
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115

Stowarzyszenie Kultury 

Nieestradowej im. Michała Kajki w 

Ogródku

Jak Michał nie zostal żołnierzem NIE TAK

1. brak deklaracji o zamiarze odpłatnego/nieodpłatnego 

wykonania zadania 

Do wyjaśnienia: pochodzenie środków w kwocie 1535 zł 

(wykazano jako środki publiczne nie wskazując jednocześnie na ich 

pochodzenie  w tabeli "Finansowe środki z innych źródeł 

publicznych"

116

Stowarzyszenie "Scena Babel" z 

siedzibą w Olsztynie
O Saule i Dieva dēli NIE NIE

proponowane zadanie nie jest zgodne z opisem zadania 

szczegółowego z ogłoszenia konkursowego 

117

Wyższe Seminarium Duchowne 

Metropolii Warmińskiej 

"Hosianum" w Olsztynie

Digitalizacja 10 inkunabułów 

zawierających 500 odręcznych notatek 

(marginaliów) wykonanych przez M. 

Kopernika i ich udostępnienie w 

Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece 

Cyfrowej

NIE TAK
 brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

(oświadczenie nie zostało uzupełnione)

118

Spółdzielnia Socjalna IDEA z 

siedzibą w Elblągu
Sieć Kultury - wymiany wiejskie TAK NIE bez uwag 

119

Związek Ukraińców w Polsce, 

Zarząd Oddziału w Elblagu

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży na 

Warmii i Mazurach 

XII Elbląskie Spotkania 

NIE TAK brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

120

Fundacja Kontinuum z siedzibą w 

Warszawie
Zasłuchani NIE TAK

1. brak KRS, a w konsekwencji brak możliwości określenia czy 

oferta została podpisana przez osobę uprawnioną

2. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT (dokument nie 

został uzupełniony)

3. brak deklaracji o zamiarze odpłatnego/nieodpłatnego 

wykonania zadania 

Do wyjaśnienia: Termin realizacji zadania 

121

Stowarzyszenie Wspólnie dla Wsi z 

siedzibą w Kurzetniku

Wieczornica i bieg z okazji Święta 

Niepodległości
NIE NIE

proponowane zadanie nie jest zgodne z opisem zadania 

szczegółowego z ogłoszenia konkursowego (zadanie 5)

projekt gminny, impreza sportowa

122

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szałkowa "AGRO-TUR"

XIX Spotkania z Folklorem - festiwal 

folklorystyczny  Szałkowo 2016
TAK NIE bez uwag

123

Stowarzyszenie Uniwersytet III 

Wieku z siedzibą w Iławie

"Poznajemy twórców regionu - K.I. 

Gałczyński"
TAK NIE bez uwag
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124

Stowarzyszenie w Muzeum - 

Zamek Lidzbarski "Biały Kruk 

Gotyku"

Kulturalne czwartki w zamku lidzbarskim NIE TAK

1. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

2. brak deklaracji o zamiarze odpłatnego/nieodpłatnego 

wykonania zadania

125

Stowarzyszenie Społeczno-

Artystyczne Kultywator z siedzibą 

w Gdańsku

Sztuką po Pisku - konkurs animacji 

społecznej
TAK NIE bez uwag

126

Stowarzyszenie "Węgajty"
Zwrotnik Warmia. Międzynarodowy 

festiwal "Wioska Teatralna" 2016
NIE TAK

1. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

2. nie wskazano dokumentu z którego wynika zakres prowadzonej 

działalności odpłatnej (statut?)

127

Stowarzyszenie "Węgajty" Warmińskie Zapusty NIE TAK

1. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

2. nie wskazano dokumentu z którego wynika zakres prowadzonej 

działalności odpłatnej 

 UWAGA: Część wydatków niekwalifikowana (koszty zaplanowane 

do pokrycia z wnioskowanej dotacji a poniesione przed terminem 

rozstrzygnięcia konkursu ofert - koszty dotyczą organizacji 

warsztatów)

128

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidow; Oddział 

Rejonowy w Giżycku

"14 Juwenalia Emerytów" (dawniej: 

"Piernikalia")
TAK NIE bez uwag

129

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidow; Oddział 

Rejonowy w Giżycku

"13 Biesiada Kresowa" (dawnej: 

"Biesiada Wileńska")
TAK NIE bez uwag

130

Stowarzyszenie im. Arno Holza dla 

porozumienia Polsko-

Niemieckiego z siedzibą w 

Kętrzynie

Stowarzyszenie Mniejszości 

Niemieckiej w Kętrzynie

Towarzystwo Miłośników Kętrzyna

"Oni byli tu przed nami" - publikacja NIE TAK

1. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

(oświadczenie nie zostało uzupełnione)

2. brak deklaracji o zamiarze odpłatnego/nieodpłatnego 

wykonania zadania

Prośba o dostarczenie kopii statutu trzeciego oferenta tj. 

Towarzystwa Miłośników Kętrzyna

131

Związek Ukraińców w Polsce, 

Oddział Mazurski w Giżycku
"Święto dziecięcej twórczości - 2016" TAK NIE

UWAGA: W przypadku pozytywnej decyzji odnośnie wsparcia 

finansowego zadania, celem zawarcia umowy konieczne będzie 

przedłożenie aktualnego pełnomocnictwa

Strona 20 z 21



numer 

oferty
nazwa oferenta nazwa zadania

oferta spełnia 

warunki oceny 

formalnej 

TAK/NIE

oferta podlega 

uzupełnieniu 

TAK/NIE

UWAGI/ do uzupełnienia

132

Związek Ukraińców w Polsce, 

Oddzaiał Mazurski w Giżycku

XVI Międzynarodowe Koncerty Muzyki 

Cerkiewnej - 2016
TAK NIE jw.

133

Lokalna Grupa Działania 

"Warmiński Zakątek" z siedzibą w 

Dobrym Mieście

Kocham śpiewać polskie piosenki NIE TAK

1. brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

Do wyjaśnienia: źródło pochodzenia kwoty 1000 zł, wykazanej 

jako finansowe środki ze źródeł publicznych (kwota nie została 

uwzględniona w tabeli "Finansowe środki z innych źródeł 

publicznych"

134
Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga Święto Sękacza w Żytkiejmach NIE TAK brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT

135

Związek Ukraińców w Polsce, 

Zarząd Koła w Kruklankach

Organizacja i przeprowadzenie koncertu 

z widowiskiem obrzędowym "Noc 

Kupały"

NIE NIE
oferta została złożona po terminie (data stempla pocztowego 

13.01.2016)

Olsztyn, dnia 28 stycznia 2016 r. 

Sporządziła: Monika Potrzebko Zatwierdził: Zdzisław Fadrowski  

tel. 089 52 16 952 Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji 

25

46

64

135

UWAGA! 

Zgodnie z § 7 ust. 6 Załącznika do Uchwały nr 63/742/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. stanowiącego ogłoszenie otwartego konkursu 

ofert oferent  w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników oceny formalnej ma prawo uzupełni ć ofert ę. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzu pełnienia oferta 
nie b ędzie rozpatrywana. 

Wszelkie pytania/wątpliwości związane z wyżej zamieszonymi wynikami analizy  formalnej  prosimy kierować pod nr tel. 089 52 16 952

UWAGA! Oferty, obejmujące realizację zadań - w ocenie Departamentu - uznanych za niezgodne z opisem zadania szczegółowego z ogłoszenia konkursowego zostaną przedłożone 

komisji konkursowej.  Zgodnie z pkt.16  "Trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych " stanowiącego załącznik do Programu współpracy Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2016  - W przypadku 

zakwestionowania przez co najmniej jednego członka komisji prawidłowości oceny formalnej dokonanej przez departament/biuro odpowiedzialne za realizację zadania, oferta 

podlega ponownemu rozpatrzeniu pod względem formalnym podczas posiedzenia komisji. W przypadku pozytywnej oceny formalnej zostaje dopuszczona do oceny 

merytorycznej.

oferty odrzucone bez możliwości uzupełnienia

oferty poprawne

oferty do uzupełnienia

RAZEM
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