
Załącznik Nr 2  

                                                                                                                 do Uchwały Nr 161 / 3441 / 20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie  

                                                                                                    z dnia 26 maja 2020 r. 

 
 

 

Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania na realizację zadań 

w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 124/2900/20 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2020 r.  

 

Lp. 
Wnioskodawca 
Nazwa / Adres Nazwa zadania Średnia liczba punktów 

Powód nieotrzymania 
dofinansowania 

1 

Fundacja na Rzecz 
Psychoprofilaktyki 
Społecznej PRO-FIL 
ul. Unii Lubelskiej 6/8 
35-016 Rzeszów 
oraz 
Stowarzyszenie 
Inspiracji i Rozwoju 
PERSPEKTYWA 
ul. Osmeckiego 13/2 
35-506 Rzeszów 
/Oferta wspólna/ 

„Na zdrowo przeciwko 
uzależnieniom!” – 
program profilaktyki 
uzależnień wśród 
dzieci i młodzieży 

82,0 

Realizacja zadania 
publicznego w całości, 
w terminie wskazanym 
w ofercie, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 

2 

Ruch Apostolstwa 
Młodzieży 
Archidiecezji 
Przemyskiej – 
Publiczne 
Stowarzyszenie 
Wiernych Kościoła 
Katolickiego 
ul. Fredry 5/7  
37-700 Przemyśl 

„Alkoholizm – 
zagrożenie – 
spustoszenie”  

78,5 

Realizacja zadania 
publicznego w całości, 
w terminie wskazanym 
w ofercie, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 

3 
Fundacja Prodriver 
ul. Brandstaettera 24/24 
33-100 Tarnów 

„Podkarpackie drogi 
bez promili” 

77,5 

Realizacja zadania 
publicznego w całości, 
w terminie wskazanym 
w ofercie, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 

4 

Stowarzyszenie  
WESELE WESEL 
Bór, ul. Kościelna 19 
34-424 Szaflary 

IV Bieszczadzkie 
Trzeźwe Wesele – 
Myczkowce 2020 

77,0 

Realizacja zadania 
publicznego w całości, 
w terminie wskazanym 
w ofercie, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 

5 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Matki Bożej 
Saletyńskiej 
ul. Dąbrowskiego 71 

„Odkryj wartość życia 
– powiedz stop 
uzależnieniom” 

76,5 

Realizacja zadania 
publicznego w całości, 
w terminie wskazanym 
w ofercie, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację 



35-036 Rzeszów związaną z epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
 

6 

Katolickie 
Stowarzyszenie 
Młodzieży 
Diecezji Rzeszowskiej 
ul. Dębicka 62 
35-503 Rzeszów 

Trzymaj się drogi, nie 
wchodź w nałogi! 

75,0 

 

Realizacja zadania 
publicznego w całości, 
w terminie wskazanym 
w ofercie, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
 

7 

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

„3 Kroki ze Strzelcem 
do Wolności od 
Uzależnień” 

74,0 

 

Realizacja zadania 
publicznego w całości, 
w terminie wskazanym 
w ofercie, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
 

8 

Fundacja Centrum 

Działań 

Profilaktycznych  

ul. Tadeusza Kościuszki 

39A, 

32-020 Wieliczka 

Rekomendowany 
Program Szkolna 
Interwencja 
Profilaktyczna 

71,0 

 

Realizacja zadania 
publicznego w całości, 
w terminie wskazanym 
w ofercie, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
 

9 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Jakości Życia 
Widaczów 75 
37-232 Jawornik Polski 
oraz 
Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. 
Matki Bożej Fatimskiej 
w Rozborzu 
Rozbórz 293 
37-200 Przeworsk 
/oferta wspólna/ 

„Profilaktyka na 
wesoło” 

69,0 

Realizacja zadania 
publicznego w całości, 
w terminie wskazanym 
w ofercie, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 

10 

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

Lubisz ból i cierpienie? 
Alkohol spełni Twe 
marzenie!  

65,5 

 

Realizacja zadania 
publicznego w całości, 
w terminie wskazanym 
w ofercie, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
 

11 

Fundacja na rzecz 
pomocy społecznej 
„PROMYK” 
ul. Św. Marcina 77a 
35-330 Rzeszów  

„Alkohol – Złodziej 
wolności” cykl działań 
informacyjno – 
edukacyjnych 
wspierających 
przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

63,0 

 

Realizacja zadania 
publicznego w całości, 
w terminie wskazanym 
w ofercie, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
 



12 

Polski Związek 
Niewidomych  
Okręg Podkarpacki 
Plac Dworcowy 2 
35-201 Rzeszów 

Warsztaty edukacyjne 
z profilaktyki 
problemów 
alkoholowych 

62,5 

 

Realizacja zadania 
publicznego w całości, 
w terminie wskazanym 
w ofercie, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
 

13 

Fundacja Wychowanie 
i Profilaktyka 
im. Jana Pawła II 
ul. Skałki 4 
28-100 Busko Zdrój 

ARCHIPELAG 
SKARBÓW 

60,5 

 

Realizacja zadania 
publicznego w całości, 
w terminie wskazanym 
w ofercie, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
 

14 

Caritas Archidiecezji 
Przemyskiej 
ul. Kapitulna 1 
37-700 Przemyśl 

Z nadzieją na trzeźwą 
przyszłość 

60,5 

 

Realizacja zadania 
publicznego w całości, 
w terminie wskazanym 
w ofercie, na dzień dzisiejszy 
nie jest możliwa z uwagi na 
panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
 

15 

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

„Razem raźniej - 
program profilaktyczny 
dla rodzin na 
Podkarpaciu” 

49,0 
 

 

Średnia liczba punktów 
uzyskanych podczas oceny 
merytorycznej oferty: 49,0 pkt 
/ 100 pkt. 
 

Zgodnie pkt. VII. 3 ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert: „Do 
dofinansowania mogą zostać 
wybrane tylko te oferty, które 
uzyskają minimum 50% 
punktów    z oceny 
merytorycznej”. 

16 

Polskie 
Stowarzyszenie 
Diabetyków 
Podkarpacki Oddział 
Wojewódzki  
ul. Teofila Aleksandra 
Lenartowicza 31 
35-051 Rzeszów 

Postaw na 100% 
aktywności  

48,0 

 

Średnia liczba punktów 
uzyskanych podczas oceny 
merytorycznej oferty: 48,0 pkt 
/ 100 pkt. 
 

Zgodnie pkt. VII. 3 ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert: „Do 
dofinansowania mogą zostać 
wybrane tylko te oferty, które 
uzyskają minimum 50% 
punktów    z oceny 
merytorycznej”. 
 

17 

Stowarzyszenie „Nowa 
Kultura” w Jarosławiu  
ul. 3-go Maja 12 
37-500 Jarosław  

„Droga wyzwolenia w 
wolności – chcę być i 
jestem trzeźwy”  

46,5 

 

Średnia liczba punktów 
uzyskanych podczas oceny 
merytorycznej oferty: 46,5 pkt 
/ 100 pkt. 
 

Zgodnie pkt. VII. 3 ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert: „Do 
dofinansowania mogą zostać 
wybrane tylko te oferty, które 
uzyskają minimum 50% 
punktów    z oceny 
merytorycznej”. 
 
 



18 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i 
Promocji Gminy 
Dydnia 
Dydnia 84 
36-204 Dydnia 

Działania 
informacyjno-
edukacyjnych, oraz 
kampanii 
edukacyjnych, 
dotyczących ryzyka 
i szkód wynikających 
ze spożywania 
alkoholu dla 
konsumentów i ich 
otoczenia podczas 
czynnego udziału 
w kulturze 

37,0 

 

Średnia liczba punktów 
uzyskanych podczas oceny 
merytorycznej oferty: 37,0 pkt 
/ 100 pkt. 
Zgodnie pkt. VII. 3 ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert: „Do 
dofinansowania mogą zostać 
wybrane tylko te oferty, które 
uzyskają minimum 50% 
punktów    z oceny 
merytorycznej”. 
 
 

19 

Fundacja im. Św. 
Cyryla i Metodego 
ul. Zamoyskiego 49/13 
03 - 801 Warszawa 

Warsztaty dla ojców 
Nie dotyczy 

 

Błędy  formalne nie zostały 
uzupełnione w terminie. 
 

(Zgodnie z pkt. IX.7. 
ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert „W przypadku 
nieusunięcia braków/błędów 
formalnych oferty lub 
niewłaściwego dokonania 
uzupełnień Komisja 
pozostawia wniosek bez 
dalszego rozstrzygnięcia.”). 

20 

Fundacja Pomagam 
bo Kocham  
im. Bł. Ks. Władysława 
Findysza 
ul. Zamkowa 4 
35 - 032 Rzeszów 

Profilaktyka 
i zapobieganie 
alkoholizmowi poprzez 
organizację IV 
Rzeszowskiego Biegu 
Trzeźwości 

Nie dotyczy 

 

Wnioskodawca w dniu 
22.04.2020 r.  złożył prośbę  
o wycofanie oferty z otwartego 
konkursu ofert. 
 

Ponadto: 
Błędy  formalne nie zostały 
uzupełnione w terminie. 
 

(Zgodnie z pkt. IX.7. 
ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert  
„W przypadku nieusunięcia 
braków/błędów formalnych 
oferty lub niewłaściwego 
dokonania uzupełnień Komisja 
pozostawia wniosek bez 
dalszego rozstrzygnięcia.”). 
 

 

 


