
Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr 161 / 3439 / 20  

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 26 maja 2020 r. 

 
 

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

otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 124 / 2899 / 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. Płk. Kazimierza Iranka 
– Osmeckiego 13/2 
35 – 506 Rzeszów 
 

(Oferta wspólna) 

„W uzależnienia nie wpadamy 
na zdrowy styl życia stawiamy!” 
– III edycja. Program profilaktyki 
uzależnień wśród dzieci i 
młodzieży. 

89,5 

 

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. 

 

2 

„PASIEKA” – 
FUNDACJA ROZWOJU    
I WSPARCIA 
ul. Pl. Kilińskiego 2 
35 – 005 Rzeszów 

Profilaktyczny program 
psychoedukacyjny z zakresu 
narkomanii adresowany do 
młodzieży. 

88,5 

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 

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

Narkomania – naiwną próbą 
ucieczki od problemów. 

75 

 

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 

Jarosławskie 
Stowarzyszenie Oświaty  
i Promocji Zdrowia 
ul. Rynek 13a 
37 – 500 Jarosław 

NOWE OBLICZA EPIDEMII E-
PAPIEROSY, ZASTĘPCZE 
ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE… 

74,5 

 

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. 
 

 

5 

Fundacja Podaruj Miłość 
ul. Pl. Rynek 2 
36 – 040 Boguchwała 

„Skazany na BLUSA – STOP 
dopalaczom” 

66 

 

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. 
 

 

6 

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

Zamień strzykawkę na wiedzy 
dawkę 

61 

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 

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. 

 

8 

Parafia 
Rzymskokatolicka  
pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski  
ul. 3-go Maja 12 
37 - 500 Jarosław 

Bezpieczna Przyszłość  - lepiej 
zapobiegać niż leczyć - działania 
edukacyjne z zakresu 
uzależnień 

55,5 

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. 

 

9 

Fundacja Sanocka 
Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta „AVANTI” 
ul. Kościuszki 12 
38 – 500 Sanok 

Wsparcie Fundacji Sanockiej 
Młodzieży Orkiestry Dętej 
„Avanti” w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii 
wśród dzieci i młodzieży 
powiatów południowo – 
wschodniej części województwa 
podkarpackiego. 

48,5 

Średnia liczba punktów uzyskanych 
podczas oceny merytorycznej oferty: 
48,5 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”). 
 

10 

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

NARKOTYKOM STOP !!! 45,5 

Średnia liczba punktów uzyskanych 
podczas oceny merytorycznej oferty: 
45,5 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”). 

11 

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

Narkotyki? Dziękuje – to nie dla 
mnie! 

45 

Średnia liczba punktów uzyskanych 
podczas oceny merytorycznej oferty: 45 
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”). 

12 

FUNDACJA INSTYTUT 
BIAŁOWIESKI 
ul. Rumiankowa 14 lok.4 

 15 - 665 Białystok 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
„Okrągły stół dla Puszczy 
Białowieskiej” 
www.FestiwalPuszczyBilłowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival 

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.”). 

 

 

 

 

 

 

http://www.festiwalpuszczybilłowieskiej.pl/
http://www.festiwalbialowieski.pl/
http://www.festiwalzubra.pl/

