
           
               Załącznik Nr 2  

                                                                                                                 do Uchwały Nr 430 / 8977 / 18 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie  
                                                                                                    z dnia 15 maja 2018r.            

 
 

 

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

konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 397/8372/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

z dnia 13 lutego  2018r.  

 

Lp. 
Wnioskodawca 
Nazwa / Adres 

Nazwa zadania Powód nieotrzymania dofinansowania 

1 

Caritas Diecezji 
Sandomierskiej 

ul. Opatowska 10 
27 – 600 Sandomierz 

BEZPIECZNE 
POMAGANIE 

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 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Razem” 

ul. Słowackiego 9A/4 
37-600 Lubaczów 

„Superwizja 
Interwencji 
Kryzysowej” 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej 

oferty: 37,5 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”).  

3 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci z Dysfunkcjami 
Rozwojowymi „BRUNO” 

ul. Lenartowicza 9 
35-051 Rzeszów 

„Dbamy o higienę 
zdrowia 
psychicznego 2018” 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej 

oferty: 37,0 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”).  

4 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Wszechstronnego 
Rozwoju Dzieci, Młodzieży 
i Dorosłych „Nasza Arka” 

ul. Wita Stwosza 31 
35-113 Rzeszów 

„W rodzinie siła” 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej 

oferty: 37,0 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 

Stowarzyszenie Katolicki 
Ruch Antynarkotyczny 
KARAN 

ul. Pułaskiego 9 
26 – 605 Radom 

„RODZINNA 
ZMIANA” 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej 

oferty: 37,0 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”).  

6 

Stowarzyszenie Wsparcia 
o Aktywizacji Rodzin 
„Sztama” 

ul. Podleśna 15 
37-450 Stalowa Wola 

„Rodzina – bliskość 
wolna od przemocy” 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej 

oferty: 36,5 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”).  

7 

Stowarzyszenie „Razem 
lepiej” 

Trzciana 24a 
38-450 Dukla 

„Z Rodziną na Ty” 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej 

oferty: 35,5 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”).  



8 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Matki Bożej 
Różańcowej  

Wysoka Głogowska 313 
36-061 Wysoka Głogowska 

BEZPIECZNA 
RODZINA LEPSZA 
PRZYSZŁOŚĆ 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej 

oferty: 34,5 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 

Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Diecezji 
Rzeszowskiej 

ul. Krakowska 18 
35-111 Rzeszów   

„Razem przeciwko 
przemocy” 

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”). 

10 

Stowarzyszenie Kobiet 
Krasne 

Krasne 743 
36-007 Krasne 

„Sztuka jest dobra 
na wszystko” 

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”).  

11 
Sportowy Klub PINO 

ul. Konarskiego 36 
39-200 Dębica 

„Bliżej rodziny” 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej 

oferty: 31,5 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”).  

12 

Fundacja Wychowanie i 
Profilaktyka 
im. Jana Pawła II  

ul. Skałki 4 
28-100 Busko-Zdrój 

KONFERENCJA 
SZKOLENIOWA 
„MŁODZIEŻ-
RODZINA-SZKOŁA-
SAMORZĄD” 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej 

oferty: 30,0 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”).  

13 

Stowarzyszenie Rozwój 
Aktywności Społecznej  

Grabiny 88D 
39-217 Grabiny 

„Moja rodzina – 
moja siła” 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej 

oferty: 30,0 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”).  

14 

Podkarpacki Klub 
Samorządności w 
Rzeszowie 

ul. Warszawska nr 5 lok 7 
35-959 Rzeszów 

DZIEŃ I W NOCY 
BEZ PRZEMOCY 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej 

oferty: 28,5 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”).  

 


