
Lp

Podmiot uprawniony 

(Wnioskodawca)
Tytuł projektu Priorytet Przyczyna odrzucenia

1. Gmina Łopuszno Przemoc w rodzinie - "Coś tam słyszałem" I

Błędnie wypełnione pole 1.8, niezgodność wersji papierowej i elektronicznej w zakresie pól 1.6 i 1.8, nazwa gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie rozbieżna z treścią uchwały w sprawie jego przyjęcia.

2. Gmina Morawica UWOLNIJ SWOJE EMOCJE I
Brak upoważnienia dla osoby podpisującej dokumenty, błędnie wypełniony kosztorys projektu. 

3. Gmina Piekoszów Otwórz oczy nie daj się przemocy I

Brak gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, błędnie wypełniony kosztorys - 

koszty działań nr 4 i 10 powinny zostać wykazane jako koszty zatrudnienia kadry specjalistycznej.

4. Gmina Nowa Słupia PRZEMOCY NIE II
Oświadczenie podpisane przez osobę nieupoważnioną, niespójność kosztorysu z opisem projektu, planowane działania dotyczą dwóch 

priorytetów.

5. Gmina Włoszczowa Nie jesteś sam! II

Wartość wkładu własnego w pkt 1.8 nie odpowiada wartości wkładu własnego w kosztorysie projektu. Niespójność opisanych działań  z 

harmonogramem i kosztorysem projektu.

6. Gmina Bieliny ĆWICZYMY DLA DOBRA RODZINY I
Błędy formalne polegające na niewypełnieniu pól z części 1.8 wniosku o dofinansowanie. 

7. Gmina Bejsce

UTWORZENIE MIEJSCA 

CAŁODOBOWEGO 

POBYTU DLA OFIAR PRZEMOCY Z 

TERENU GMINY BEJSCE

III

Formularz wniosku o dofinansowanie niezgodny ze wzorem, odmienne wersje elektroniczne i papierowe.

8. Gmina Sędziszów Nigdy więcej- stop przemocy I
Błednie obliczony kosztorys, błąd w kalkulacji działania nr 7, tym samym wkład własny na poziomie poniżej deklarowanego 30%.

9. Gmina Wilczyce
Profilaktyka przemocy w rodzinie 

na terenie Gminy Wilczyce
I

Wnioskodawca nie zapewnił minimalnego wkładu własnego.

10. Gmina Busko-Zdrój BEZPIECZNY DOM” I Wnioskowana kwota dotacji poniżej dopuszczalnego minimum.

11.
Województwo 

Świętokrzyskie

Profesjonalizacja kadr zespołów 

interdyscyplinarnych formą 

przeciwdziałania zjawisku przemocy w 

rodzinach. 

II

Brak aktualnego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Przedłożony Program utracił moc obowiązującą w roku 2016. 

12. Gmina Mirzec Przemocy - stop” II Deklarowany wkład własny poniżej dopuszczalnego minimum. 

Program Osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 

edycja 2017

PROOJEKTY ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH

 


