
Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr 430 / 8976 / 18  

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 15 maja 2018 r. 

 
 

Wykaz ofert, które nie otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w ramach  otwartego 

konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 397 / 8371 / 18 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 13 lutego 2018 r. 

 
 

Lp 
Wnioskodawca 
Nazwa / Adres 

Nazwa zadania Powód nieotrzymania dofinansowania 

1 

Stowarzyszenie Ruch 
Pomocy Psychologicznej 
INTEGRACJA 

ul. Polna 18 
37 – 464 Stalowa Wola 

CHROŃMY MŁODOSĆ od 
NARKOTYKÓW – program 
przeciwdziałania narkomanii 
wśród dzieci i młodzieży 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 38,0 pkt. 

(Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty      
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na konkurs 
– minimum 28 punktów z Karty Oceny 
Merytorycznej Ofert”). 

2 

Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Diecezji 
Rzeszowskiej 

al. Tadeusza Rejtana 21 
35 – 303 Rzeszów 

„Zażywasz – przegrywasz” 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 38,0 pkt. 

(Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty      
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na konkurs 
– minimum 28 punktów z Karty Oceny 
Merytorycznej Ofert”). 

3 

Ośrodek Kultury i Formacji 
Chrześcijańskiej im. 
Służebnicy Bożej Anny 
Jenke 

ul. Benedyktyńska 5 
37-500 Jarosław 

„Wolny czy bezwolny?” –    
w niepodległej od 100 lat 
Ojczyźnie nie bądź bezwolny 
wobec uzależnień 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 36 pkt. 

(Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty      
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na konkurs 
– minimum 28 punktów z Karty Oceny 
Merytorycznej Ofert”). 

4 

Polski Związek 
Niewidomych  
Okręg Podkarpacki 

ul. Plac Dworcowy 2 
35 – 201 Rzeszów 

Warsztaty Psychologiczno - 
Aktywizacyjne 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 34,0 pkt. 

(Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty      
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na konkurs 
– minimum 28 punktów z Karty Oceny 
Merytorycznej Ofert”). 

5 

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Matki Bożej Fatimskiej                 
w Rozborzu 

Rozbórz 293 
37 – 200 Przeworsk 
oraz  
STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ  
IM. WŁADYSŁAWA KOJDRA 

Grzęska 503 
37 – 200 Przeworsk 
 

(Oferta wspólna realizacji zadania 
publicznego) 

Konferencja szkoleniowa 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 33,5 pkt. 

(Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty      
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na konkurs 
– minimum 28 punktów z Karty Oceny 
Merytorycznej Ofert”). 

6 

Fundacja Wychowanie  
i Profilaktyka 
im. Jana Pawła II  

ul. Skałki 4 
28-100 Busko-Zdrój 

 
 
ARCHIPELAG SKARBÓW 
 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 33 pkt. 

(Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty      
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 



środków finansowych przeznaczonych na konkurs 
– minimum 28 punktów z Karty Oceny 
Merytorycznej Ofert”). 

7 

Fundacja Pomocy 
Młodzieży im. Jana Pawła II 
„WZRASTANIE” 
z/s Łopuszka Mała 13 
37 – 220 Kańczuga  
Oddział w Rzeszowie 
Świetlica Profilaktyczno -
Wychowawcza  

ul. Hoffmanowej 23 
35 - 016 Rzeszów 

„Wyższe kompetencje – 
skuteczniejsza pomoc dziecku  
i rodzinie” 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 33 pkt. 

(Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty      
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na konkurs 
– minimum 28 punktów z Karty Oceny 
Merytorycznej Ofert”). 

8 

Ruch Apostolstwa 
Młodzieży 
Archidiecezji Przemyskiej – 
Publiczne Stowarzyszenie 
Wiernych Kościoła 
Katolickiego 

ul. Fredry 5/7 
37 – 700 Przemyśl 

„Narkotyki miej za wroga – bo to 
nie jest dobra droga” 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 32,5 pkt. 

(Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty      
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na konkurs 
– minimum 28 punktów z Karty Oceny 
Merytorycznej Ofert”). 

9 

Podkarpackie 
Stowarzyszenie Głuchych  
w Rzeszowie 

ul. Jana III  
Sobieskiego 3 
35 – 002 Rzeszów 

„Wybieram wolność” 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 27,5 pkt. 

tj. poniżej kryterium 28 pkt.  
(Zgodnie z pkt.IX.13 ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert: 
„Do dofinansowania mogą zostać wybrane tylko 
te wnioski, które uzyskają minimum 28 punktów        
z Karty Oceny Merytorycznej Oferty” oraz 
 pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu ofert: 
„Dofinansowaniem zostaną objęte oferty                
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na konkurs 
– minimum 28 punktów z Karty Oceny 
Merytorycznej Ofert”). 

 

 

 

 

 

 


