
 

Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr 41/ 1050 /19   

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 
 

Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w ramach  

otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 21 / 490 / 19 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019 r. 

 
 

Lp 
Wnioskodawca 
Nazwa / Adres 

Nazwa zadania Powód nieotrzymania dofinansowania 

1 

Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Diecezji 
Rzeszowskiej 

ul. Dębicka 62 
35 – 503 Rzeszów 

„Nie zażywasz – wygrywasz” 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 71 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 Wychowanie                       
i Profilaktyka  
im. Jana Pawła II  

ul. Skałki 4 
28-100 Busko-Zdrój 

 
 
ARCHIPELAG SKARBÓW 
 

 

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”. 
 

3 

Fundacja Na Rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy 
Feniks 

ul. Kosynierów 18/25 
35 – 202 Rzeszów 

Program wzmacniania rodziny 10-
14 dla rodzin z powiatów 
rzeszowskiego grodzkiego 
i ziemskiego 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 67,0 pkt. 
 

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

4 

Fundacja imienia braci 
Sołuńskich –  
Cyryla i Metodego 

oś. Braci Prośbów 2/8 
37 – 500 Jarosław 

Prowadzenie działań 
edukacyjnych, w tym kampanii 
społecznych adresowanych do 
różnych grup docelowych, w 
szczególności do dzieci, młodzieży 
i rodziców na temat zagrożeń 
wynikających z używania: 
- środków odurzających,  
- substancji psychotropowych, 
- środków zastępczych,  

    - nowych substancji 
psychoaktywnych, 
- z pozamedycznego stosowania 
produktów leczniczych, których 
używanie może  prowadzić do 
uzależnienia 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 66,5 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  
„Razem lepiej” 

Trzciana 24a 
38 – 450 Dukla 

Nie wciągnij własnego życia! 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 64,0 pkt. 
 

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

6 

Stowarzyszenie „POMOC” 

ul. PCK 2/10 
35 – 060 Rzeszów 

„Rap profilaktyka – edycja 2019” 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 62,5 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  
„Nowosarzyńska Grupa 
Biegowa” 

Sarzyna 246 
37 – 310 Nowa Sarzyna 

Biegiem odurzeni, na nowo obudzeni. 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 53,5 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 

Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych „Akacja” 

Osiek Jasielski 
38 – 223 Osiek Jasielski 

Narkotykom mówimy NIE 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas 
oceny merytorycznej oferty: 50 pkt. 
 

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

 

 

 

 

 

 


