
          

Załącznik Nr 2  

                                                                                                                 do Uchwały Nr 41/1052/19 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie  

                                                                                                    z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 
 

Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania na realizację zadań 

publicznych w ramach  otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 21 / 491 / 19  

Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019 r. : 

 

Lp. 
Wnioskodawca 
Nazwa / Adres 

Nazwa zadania Powód nieotrzymania dofinansowania 

1 

Stowarzyszenie Opieki Nad 
Dziećmi „ORATORIUM”  
im. Błogosławionego Księdza 
Bronisława Markiewicza  
w Stalowej Woli  

ul. Ofiar Katynia 57,                      
37 – 450 Stalowa Wola 

„Niedaleko pada jabłko od 

jabłoni…” 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny 

merytorycznej oferty: 75 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 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Zarząd Miejsko -
Gminny Stowarzyszenie  
Charytatywne  
w Kolbuszowej 

ul. Janka Bytnara 3 
36-100 Kolbuszowa  

„Wyjdź z cienia”  

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny 

merytorycznej oferty: 75 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 

Podkarpackie Stowarzyszenie 
dla Aktywnych Rodzin 

ul. Starzyńskiego 24/5, 
35-508 Rzeszów  

„Jesteś moim bohaterem” – 

piosenka i wideoklip 

promujące relacje z dziećmi 

pozbawione przemocy. 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny 

merytorycznej oferty: 73 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 

Stowarzyszenie  
„Razem lepiej” 

Trzciana 24a 
38-450 Dukla 

„Aktywnie, twórczo, 

bezpiecznie z rodziną” 

 

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”. 
 

5 

Fundacja na Rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy 
FENIKS,  

ul.  Kosynierów 18/25,  
35-202 Rzeszów 

Uratuj relacje, ochroń 

rodzinę – kontroluj złość – 

Prowadzenie punktu 

konsultacyjnego dla 

mężczyzn z trudnościami w 

kontrolowaniu emocji i 

zachowaniami 

przemocowymi.  

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny 

merytorycznej oferty: 69 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 PZG 

ul. Podleśna 15 
35-317 Rzeszów 

„Przemoc w ciszy” 2019 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny 
merytorycznej oferty: 64 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 „Razem”  
w Budach Głogowskich 

Budy Głogowskie 26,  
36-060 Głogów Małopolski  

„Nie przemocą a pomocą” – 

II edycja  

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny 
merytorycznej oferty: 58,5 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 na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Razem” 

ul. Słowackiego 9A/4 
37-600 Lubaczów 

„Superwizja Interwencji 

Kryzysowej”   

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny 

merytorycznej oferty: 58 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 

Fundacja na Rzecz Dzieci, 
Młodzieży i Osób 
Niepełnosprawnych 
„PARASOL” 

ul. Ks. Popiełuszki 12/31 
35-325 Rzeszów 

„Program profilaktyczny dla 

rodzin na Podkarpaciu”  

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny 

merytorycznej oferty: 54 pkt 
 

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

 
 

         
               


