
Załącznik Nr 3 do uchwały nr 600/19 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 
 

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, których oferty zostały 

odrzucone ze względów formalnych w ramach I naboru otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2019 r. 

pn. „Mecenat Małopolski” 

lp. NAZWA ZADANIA OFERENT UWAGI 

1. Organizacja koncertów „Pieśni 
patriotyczne", Piosenki 
amerykańskie , „Krakowscy i 
górale" 

Stowarzyszenie Kulturalne 
„Chór Złota Jesień'' 

koszty obsługi przekraczają 10% 
wartości zadania, koszty źle 
zakwalifikowane w kosztach 
merytorycznych ujęte koszty zakup 
materiałów biurowych, koordynator 
projektu 

2. I Międzynarodowy Konkurs 
Muzyki Dawnej Kromer 
Competition 

Bieckie Centrum Kultury  podmiot nie uprawiony do udziały w 
konkursie  

3. Międzypokoleniowy Uniwersytet 
Tradycji 

Stowarzyszenie Sympatyków 
Babic „IMPULS" 

Brak wkładu finansowego w 
kosztorysie zadania  

4. Wesoła Jesień z tradycją i 
kulturą! 

Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów „Wesoła Jesień" 

Brak wkładu finansowego  w 
kosztorysie zadania 

5. Tradycją Malowane  Fundacja Jarmal brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty 

6. XIX Łemkowskie Jeruzalem Zjednoczenie Łemków oferta złożona po terminie 

7. Rodzinny Piknik Historyczny  Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Eksploracyjno-Historyczne Geo-
His 

w kosztorysie brak wpisanych 
konkretnych kosztów zadania ze 
środków własnych  

8. Festiwal Kraków 
STEAMuluje_MY Kobiety 

Fundacja Miasto Kobiet brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty 

9. Organizacja rajdu rowerowego 
w ramach dnia dziecka, oraz 
aktywizowanie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej OSP Skała 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Skale 

brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty 

10.                                                        
Umiłowanie Ojczyzny poprzez 
kultywowanie tradycji 

Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych „Kobra" w Ratajowie 

Brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty, brak własnych 
środków finansowych w kosztorysie 
zadania, brak podpisu Prezesa,  



11. „Kolorowa Wola” – rozwój Koła 
Gospodyń Wiejskich „Wolanie” 
w Woli Zachariaszowskiej 

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Woli Zachariaszowskiej 
„Wolanie” 

Brak zaświadczenia o dokonaniu 
wpisu do Krajowego Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich prowadzonego 
przez Agencję Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, brak wkładu 
finansowego w kosztorysie oferty 

12. Dziedzictwo. Tożsamość. 
Teraźniejszość.  

Stowarzyszenie „Perła Pękowic" Brak wpisanego wkładu rzeczowego 
w pkt 13 oferty 

13. Wydanie Albumu „Jaworki – 
wieś w sercu Pienin, skarbnicą 
tradycji i kultury”  

Fundacja Wspierania Inicjatyw 
Społecznych „Logos" 

wersja złożona tylko w systemie - 
brak wersji papierowej 

14. Propagowanie kultury i muzyki 
Doliny Smolnika poprzez 
powstanie regionalnej kapeli 
muzycznej 

Orkiestra Dęta przy OSP w 
Męcinie 

oferta złożona po terminie 

15. Jazz Juniors  Fundacja Muzyki Filmowej i 
Jazzowej 

Brak wpisanego wkładu rzeczowego 
w pkt 13 oferty 

16. Powrót do korzeni Towarzystwo Słowaków w 
Polsce 
 
 

Brak wpisanego wkładu rzeczowego 
w pkt 13 oferty 

17. Łączy nas tradycja. 
Pogórzanie, Łemkowie i 
Krakowiacy  

Fundacja Stasioły brak innych środków finansowych 
wpisanych w kosztorysie  

18. Letni Festiwal Draggo Blues and 
Folk 

Grupa Funtime Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

Koszty źle zakwalifikowane, 
koordynator projekty wpisany w 
kosztach merytorycznych, koszty 
obsługi przekraczają 10% wartości 
projektu, podmiot nieuprawniony do 
udziału w konkursie, brak 
działalności kulturalnej  

19. Publikacja elektroniczna 
„Architekci krakowscy - z 
dziejów Krakowskiego Oddziału 
SARP 1958 - 1973" 

Stowarzyszenie Architektów 
Polskich Oddział Krakowski 

Brak wpisanego wkładu rzeczowego 
w pkt 13 oferty 

20. „Bitwa pod Szklarami 1863" 
fabularny film edukacyjny o 
Powstaniu Styczniowym w 
regionie 

Fundacja Odtworzeniowa Dóbr 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ustanowiona przez 
Piotra Wiszniewskiego 

wersja złożona tylko w systemie - 
brak wersji papierowej 

21. 4th Lions World Song Festival 
for the Blind „Sounds from the 
Heart” 

Lions Club Kraków Stare Miasto Brak wpisanego wkładu rzeczowego 
w pkt 13 oferty 



22. Krynica Poezji - pierwsza edycja 
międzynarodowa z nagrodą 
Poeta Wspólnoty  

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 
Oddział w Krakowie 

Brak wpisanego wkładu rzeczowego 
w pkt 13 oferty 

23. „Artystyczny Język Migowy” Między Uszami-Krakowska 
Fundacja Rozwoju Edukacji 
Niesłyszących im.Marka 
Mazurka 

brak innych środków finansowych 
wpisanych w kosztorysie  

24. Opera komiksowa Telephone Fundacja Promocji Kultury i 
Sztuki Ad Operam 

brak innych środków finansowych 
wpisanych w kosztorysie  

25. Dwa Światy Fundacja Rozwoju Inicjatyw 
Społeczno- Oświatowych 
GARDA 

wersja złożona tylko w systemie - 
brak wersji papierowej 

26. Szkoła Muzykowania 
Lachowskiego  im. Mariana 
Fryca w Niskowej 

Stowarzyszenie Lachów 
Sądeckich 

oferta złożona po terminie 

27. Dziedzictwo Kulturowe 
Małopolski - Poznajmy i 
chrońmy  

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Marcinkowicach 

wersja złożona tylko w systemie- 
brak wersji papierowej  

28. GramMy na Tak dla kultury Fundacja Wspierania Inicjatyw 
Społeczno-Gospodarczych 
Jedność serc 

brak innych środków finansowych 
wpisanych w kosztorysie  

29. Folklor poprzez strój  Ochotnicza Straż Pożarna w 
Niskowej 

oferta złożona po terminie 

30. Wspieranie folkloru, rozwój i 
promocja kultury lokalnej  
poprzez zakup instrumentów 
muzycznych dla Kapeli  
„Rożnowioki"  

Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne  „Pogórze" 

Brak wpisanego wkładu rzeczowego 
w pkt 13 oferty 

31. VI Międzynarodowy Festiwal 
Teatru Ukraińskiego  „Wschód-
Zachód" 

Fundacja Widowisk Masowych Brak wpisanego wkładu rzeczowego 
w pkt 13 oferty 

32. Międzynarodowy projekt 
artystyczny „Niezależna sztuka" 

Fundacja Widowisk Masowych Brak wpisanego wkładu rzeczowego 
w pkt 13 oferty 

33. VIII Festiwal Chórów 
Cerkiewnych 

Parafia Prawosławna św. 
Włodzimierza 

brak innych środków finansowych 
wpisanych w kosztorysie   



34. Królowej Krynickich Zdrojów Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Krynicy-Zdroju 

brak innych środków finansowych 
wpisanych w kosztorysie, brak 
zaświadczenia o osobowości prawnej 
parafii oraz upoważnienia dla 
proboszcza do reprezentowania 
parafii i zaciągania zobowiązań 
finansowych 

35. Potycki Góralsko Lachowskie II Stowarzyszenie Promocji 
Tradycji i Kultury Ludowej 
Kiyrpecki 

brak innych środków finansowych 
wpisanych w kosztorysie   

36. Festiwal Muzyczny „Muzyka dla 
Wszystkich” 

Stowarzyszenie „Muzyka dla 
Wszystkich” 

Brak wpisanego wkładu rzeczowego 
w pkt 13 oferty 

37. Śladami Niepodległości - 
upowszechnianie tradycji 
narodowej i kulturowej 
mieszkańców Gminy Stary Sącz 

Stowarzyszenie Mostki Razem Brak wpisanego wkładu rzeczowego 
w pkt 13 oferty 

38. Supernova Electronic Music 
Festival oraz Bieg górski Nova 
Mad Race 

Innocom spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Brak wpisanego wkładu rzeczowego 
w pkt 13 oferty, z aktu notarialnego 
nie wynika że spółka nie działa w 
celu osiągniecia zysku 

39. Co Zrobić Żeby Pamiętać? Podhalańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk w Nowym 
Targu  

ofert złożona tylko przez system 
ePUAP, kosztorys nie uwzględnia 
wnioskowanej datacji (dotacja 
wynosi 0), brak wpisanego wkładu 
rzeczowego w pkt 13 oferty, oferta 
podpisanatylko przez jednego 
Członka Zarządu,  

40. XXVII Konkurs Poezji Religijnej 
im. ks. prof. Józefa Tischnera 

Związek Podhalan Zarząd 
Oddziału w Ludźmierzu 

oferta złożona jako wydruk roboczy, 
brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty 

41. Dożynki Sieniawskie - Tradycja i 
nowoczesność. 

Stowarzyszenie „Zakątek 
Sieniawski" 

brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty 

42. Tydzień  Bardzo Małego 
Dziecka 

Stowarzyszenie Lokomotywa koszty źle zakwalifikowane, 
koordynator projektu wpisany w 
kosztach merytorycznych - a 
powinien być wpisany w kosztach 
obsługi. Koszty obsługi zadania 
publicznego przekraczają 10% 
wartości zadania 

43. Pamiętajmy Stowarzyszenie na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Klucz 

brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty 



44. Złe słowa- złe czyny Olkuskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Przeciwdziałania 
Wykluczeniu Społecznemu 

brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty 

45. Ciche bohaterki w 
norbertańskich habitach 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Imbramowic „Dłubnia u źródeł" 

brak innych środków finansowych 
wpisanych w kosztorysie   

46. Zawody o puchar sołtysa LKS „Sygnał" we Włosienicy zadanie z dziedziny sportu, brak 
uwzględnienia kosztów występów 
artystycznych, brak wkładu 
rzeczowego wpisanego w pkt 13 
oferty 

47. Pierwsze urodziny Orkiestry 
Dętej Floriana 

Orkiestra Dęta Floriana wersja złożona tylko w systemie- 
brak wersji papierowej  

48. Wiosna - „w jesieni życia" Stowarzyszenie Wsi Zborowice oferta złożona po terminie, brak 
wkładu rzeczowego wpisanego w 
pkt 13 oferty 

49. Festiwal stowarzyszeń i 
organizacji non profit  - kultura 
osadzona w tradycji i obyczaju 
ludowym 

Pogórzańskie Stowarzyszenie 
Rozwoju 

brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty 

50. Organizacja imprezy plenerowej 
XIII Święta Karpia wraz z 
wydarzeniami towarzyszącymi 
w Wierzchosławicach 

Gminne Centrum Kultury w 
Wierzchosławicach 

podmiot nie uprawiony do udziały w 
konkursie, brak wkładu rzeczowego 
wpisanego w pkt 13 oferty 

51. Krakowiaczek Ci ja - 
wytańczony, wyśpiewany 

Stowarzyszenie Kulturalno-
Rozrywkowe Bodzanowianka 

brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty 

52. „Przyjdźcie, bo już wszystko 
jest przygotowane" - koncerty 
benedyktyńskie. 

Opactwo Św. Wojciecha 
Mniszek Benedyktynek w 
Staniątkach 

brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty 

53. 5. Międzynarodowy Festiwal 
Filmów dla Dzieci i Młodzieży 
Kinolub 

Fundacja IKS brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty 

54. Baza działaczy Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów w 
Małopolsce z lat 1980-1989  

Stowarzyszenie NZS 1980 koszty obsługi przekraczają 10% 
wartości projektu, wkład rzeczowy 
został wyceniony w kosztorysie – 
niezgodnie z regulaminem konkursu, 
błędna kalkulacja procentowa, 
oferta złożona nie przez system 
(generator) 



55. Popularyzacja cyklu 
małopolskich wydarzeń 
poświęconych oddziałom 
partyzanckim 1940 – 1955 – 
Beskidy, Gorce, Tatry 

Stowarzyszenie Społeczno – 
Kulturalne Regiony 

wkład rzeczowy został wyceniony w 
kosztorysie – niezgodnie z 
regulaminem konkursu, oferta 
złożona nie przez system 
(generator) 

56. Zakup Strojów Ludowych 
(Krakowskich) 

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Waganowicach 

brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty, oferta złożona nie 
przez system (generator), oferta 
wypełniona ręcznie 

57. XXI Międzynarodowa 
Tradycyjna Pielgrzymka Konna i 
Zaprzęgów Konnych do Kalwarii 
Zebrzydowskiej dla Uczczenia 
Pamięci Żołnierzy Polskich 
Bohaterów Września 1939 r.  

Małopolski Klub Rekreacji i 
Turystyki Konnej imienia 21 
Pułku Ułanów Nadwiślańskich 

brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty, oferta złożona nie 
przez system (generator) 

58. Szlak Fundacja Teatr Nowy w Nowym 
Sączu 

brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty, oferta złożona nie 
przez system (generator) 

59. „Wykopki” i inne, czyli dary pół 
i sadów w jesiennej odsłonie  

Koła Gospodyń Wiejskich w 
Szklanej 

błędy w kalkulacji kosztów, oferta 
złożona nie przez system 
(generator) 

60. Rodzinne „Święto Brzezia”. 100 
lat istnienia OSP 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Brzeziu 

błędy w kalkulacji kosztów, oferta 
złożona nie przez system 
(generator) 

61. Ku pamięci ziemi naszej Stowarzyszenie Absolwentów i 
Przyjaciół Zespołu Szkół im. 
Bartosza Głowackiego w 
Proszowicach 

brak wkładu rzeczowego wpisanego 
w pkt 13 oferty, oferta złożona nie 
przez system (generator) 

62. Rolnicza Konferencja 
Międzynarodowa pt. „Rolnictwo 
Światowe i Spółdzielczość oraz 
Aleksander hr. Szembek i 
Ksiądz Piotr Wawrzyniak”  

Towarzystwo Historyczne im. 
Szembeków 

kwota dotacji zakwalifikowana jako 
100% realizacji zadania, brak innych 
środków finansowych wpisanych w 
kosztorysie, brak wkładu 
osobowego, brak wkładu 
rzeczowego wpisanego w pkt 13 
oferty, oferta złożona nie przez 
system (generator) 

 


