Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-043/19
Szczegółowe warunki dostępu do uczestnictwa w programie ,,Partnerstwo dla
osób z niepełnosprawnościami (...)” (w zakresie sfinansowania ze środków
PFRON wkładu własnego) dla adresatów programu, wnioskujących
o dofinansowanie projektów w ramach RPO – EFS1
1. Warunek nr 1 – podmiotami uprawnionymi do dofinansowania wkładu
własnego ze środków PFRON na realizację projektu w ramach RPO – EFS są:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), w tym fundacje i stowarzyszenia,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Warunek nr 2 – spełnienie przez adresata programu następujących
wymagań:
1) posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działalności na rzecz osób
z niepełnosprawnościami,
2) prowadzenie udokumentowanej działalności na rzecz osób
z niepełnosprawnościami przez okres co najmniej dwóch lat (licząc wstecz
od daty ogłoszenia konkursu) / jednego roku przez partnera w projekcie,
3) zrealizowanie i rozliczenie w ciągu ostatnich dwóch lat (licząc wstecz od daty
ogłoszenia konkursu) / jednego roku przez partnera w projekcie, co najmniej
jednego projektu na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
3. Warunek nr 3 – z uczestnictwa w programie wykluczona jest organizacja
pozarządowa:
1) której wniosek w ramach RPO – EFS nie dotyczy wyłącznie osób
z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenia,
2) wobec której, w związku z działalnością, wszczęta została procedura
zawiadomienia odpowiednich organów o możliwości popełnienia
przestępstwa,
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3) w której funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych
do reprezentowania organizacji pełnią osoby w stosunku do których toczą się
postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe lub osoby, które zostały skazane za popełnienie ww.
przestępstwa,
4) która w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON, samorządem
wojewódzkim, powiatowym lub gminnymi rozwiązanej z przyczyn leżących po
jej stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 2 lat, licząc od dnia, w którym
wygasło zobowiązanie,
5) która w okresie ostatnich 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu
RPO-EFS) nierzetelnie wykonywała zobowiązania wynikające z umów
zawartych z PFRON, a także z samorządem wojewódzkim, powiatowym lub
gminnym w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków PFRON
lub EFS (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczała środki),
6) która została wpisana do rejestru podmiotów wykluczonych w ramach
funduszy strukturalnych UE.
4. Warunek nr 4 – nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:
1) PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego,
3) innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji
publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
5. W przypadku wniosku partnerskiego warunki weryfikowane są w odniesieniu do
każdego z Partnerów.
6. Spełnienie wszystkich warunków prekwalifikacji oraz złożenie przez adresata
programu oświadczenia, że nie otrzymał na podstawie odrębnych wniosków
dofinansowania lub dotacji ze środków PFRON na projekt objęty wnioskiem i nie
ubiega się odrębnymi wnioskami o dofinansowanie lub dotację ze środków
PFRON na projekt tożsamy (w przypadku projektów partnerskich dotyczy
wszystkich partnerów) jest równoznaczne z otrzymaniem prekwalifikacji do udziału
w programie.
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