
          

   Załącznik Nr 2  

                                                                                                                 do Uchwały Nr 41/1053/19  

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie  

                                                                                                    z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 
 
 

 

Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania na realizację zadań 

w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 21/493/19  Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019 r.  

 

 

Lp. 
Wnioskodawca 
Nazwa / Adres Nazwa zadania Powód nieotrzymania dofinansowania 

1 

Stowarzyszenie 
Wsparcia i Aktywizacji 
Rodzin „SZTAMA” 
ul. Podleśna 15, pok.415 
37-450 Stalowa Wola 

Szkolenie pt. Trudności 
wychowawcze u dzieci 
po doświadczeniu traumy 
FAS. Autonomiczny 
układ nerwowy – 
możliwości regulacji. 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 69,5 pkt 
 

Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty 
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na konkurs”. 

2 

Fundacja Pomocy 
Młodzieży 
im. Jana Pawła II 
„WZRASTANIE” 
Oddział w Rzeszowie 
Świetlica Profilaktyczno-
Wychowawcza 
ul. Hoffmanowej 23 
35-016 Rzeszów 

Czuję się wartościowy - 
wzrastam 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 69,5 pkt 
 

Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty  
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na 
konkurs”.  

3 

Fundacja imienia Braci 
Sołuńskich – Cyryla 
i Metodego 
os. Braci Prośbów 2/8 
37-500 Jarosław 

1.1.1. Prowadzenie 
działań informacyjno-
edukacyjnych, w tym 
kampanii edukacyjnych, 
dotyczących ryzyka 
szkód wynikających ze 
spożywania alkoholu dla 
konsumentów i ich 
otoczenia. 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 69,5 pkt 
 

Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty 
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na 
konkurs”. 

4 

Towarzystwo Przyjaciół 
Związku Strzeleckiego 
„STRZELEC” 
ul. Jagiellońska 6 
35-025 Rzeszów 

„7 Kroków ze Strzelcem 
do Wolności od 
Uzależnień” 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 68,5 pkt 
 

Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty    
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na 
konkurs”.  
 

5 
Stowarzyszenie Kobiet 
Krasne 
36-007 Krasne 743 

„STOP Uzależnieniom” 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 64,5 pkt 
 

Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty  
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na 
konkurs”.  
 



6 

Fundacja Na Rzecz 
Dzieci, Młodzieży i Osób 
Niepełnosprawnych 
„PARASOL” 
ul. Ks. J. Popiełuszki 12/31 
35-325 Rzeszów 

„Wspierający program 
profilaktyczny dla rodzin 
na Podkarpaciu” 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 63,5 pkt 
 

Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty  
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na 
konkurs”.  

7 

Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „ARKA” 
ul. Piłsudskiego 21 
38-200 Jasło 
 

Wspieranie działalności 
środowisk abstynenckich 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 60,5 pkt. 
 

Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty  
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na 
konkurs”.  
 

8 

Podkarpackie 
Stowarzyszenie 
Głuchych 
ul. Jana III Sobieskiego 3 
35-002 Rzeszów 

„Edukacja kluczem do 
rozwiązywania 
problemów alkoholowych 
w środowisku 
niesłyszących na 
Podkarpaciu” 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 57,0 pkt 
 

Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty  
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na 
konkurs”.  
 

9 
Stowarzyszenie RAZEM 
Budy Głogowskie 26 
36-060 Głogów Małopolski 

„PIKNIKI ZDROWO NA 
SPORTOWO” 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 52,5 pkt 
 

Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty  
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na 
konkurs”. 
 

10 

Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne Na 
Rzecz Rozwoju Wsi: 
Szczawne i Kulaszne 
Szczawne 32 
38-542 Rzepedź 

ZDROWIE ORAZ 
AKTYWNOŚĆ 
RECEPTĄ NA 
WOLNOŚĆ OD 
NAŁOGÓW 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 52,0 pkt 
 

Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty  
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na 
konkurs”.  
 

11 Kółko Rolnicze  
38-456 Łęki Dukielskie 77 

Dzień dla siebie 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 50,5 pkt 
 

Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty  
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na 
konkurs”.  
 

12 

Stowarzyszenie 
Inspiracji i Rozwoju 
PERSPEKTYWA 
ul. Płk. Osmeckiego 13/2 
35-506 Rzeszów 
 

„Pracą zafascynowani” 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 50,5 pkt 
 

Zgodnie pkt.VII.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Dofinansowaniem zostaną objęte oferty 
z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na 
konkurs”.  
 

13 

STOWARZYSZENIE  
„TWÓJ POTENCJAŁ” 
ul. Baczyńskiego 20A 
38-200 Jasło 

Pomoc terapeutyczna dla 
osób 
współuzależnionych, 
DDA oraz dzieci 
wychowujących się 
w rodzinach z 
problemem alkoholowym 

 

BŁĘDY FORMALNE NIEPODLEGAJĄCE 
UZUPEŁNIENIU: 

Podmiot nieuprawniony zgodnie z Pkt III. 3) 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert: 
„Dofinansowanie nie może być przyznane: … 
podmiotom, które planują realizację zadania 
o zasięgu gminnym i powiatowym, tj. działania 



nakierowane na beneficjentów tylko jednej gminy 
lub jednego powiatu” (zgodnie z informacją 

zawartą w pkt IV. 1 oraz w pkt IV.4 oferty: „Cel 
główny zadania: zwiększenie dostępu do 
konsultacji psychologicznych i działań 
psychoterapeutycznych dla 21 mieszkańców 
powiatu jasielskiego do 30.11.2019 r.”. 
 

Ponadto: 
Zgodnie z pkt XI.1 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert: „Zadanie winno być wykonane w terminie 
określonym w umowie, maksymalnie do dnia 
15 grudnia 2019 r. i obejmować swym zakresem 
wyłącznie osoby z terenu województwa 
podkarpackiego” (zgodnie z informacją zawartą 
w pkt IV.2 oferty: „Osoby uczestniczące 
w zajęciach są mieszkańcami województwa 
podkarpackiego oraz małopolskiego”. 
 

 


