
Załącznik Nr 2  
                                                                                                                 do Uchwały Nr 161 / 3440 / 20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie  

                                                                                                    z dnia 26 maja 2020 r. 

 
 

Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania na realizację zadań 

publicznych w ramach  otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 124/2898/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2020 r. : 
 

 

Lp. 
Wnioskodawca 
Nazwa / Adres 

Nazwa zadania 
Średnia 
liczba 

punktów 
Powód nieotrzymania dofinansowania 

1 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Jakości Życia  

Widaczów 75, 
37-232 Jawornik Polski  
oraz  
Akademia Innowacji 
Społecznych 

Bieganów 72A 
96-316 Jaktorów 
(Oferta wspólna) 

„Cyberprzestrzeń” – zagrożenia i 

szanse w wychowaniu i edukacji 79 

 

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 

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

ul. Janka Bytnara 3 
36-100 Kolbuszowa 

Rodzina ma moc 70,5 

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 Podaruj 
Miłość   

 ul. Pl. Rynek 2 
36-040  Boguchwała 

 „STOP PRZEMOCY – nieodpłatne 

poradnictwo prawne” 68,5 

 

 

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 

Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. 
Matki Bożej Fatimskiej                  
w Rozborzu 

Rozbórz 293,  
37 – 200 Przeworsk 
oraz 
Stowarzyszenie 
Aktywna Gorliczyna 

Gorliczyna 204 
37 – 200 Przeworsk  
(Oferta wspólna) 

Bądź przy mnie 
68 

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 Pracownia 
Rozwoju Osobistego  

ul. Żurawia 3 
37-400 Nisko  

„Budujemy relacje” 
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 

Podkarpacki Klub  
Samorządności  
w Rzeszowie  

ul. Warszawska 5 lok 7 
35-959 Rzeszów 

„ŹRÓDŁO MOCY – RODZINA BEZ 
PRZEMOCY” 

64,5 

 

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. 

 



7 

NOWE HORYZONTY  

 ul. Tytusa Chałubińskiego 
8 
00-613 Warszawa 

 „Oblicza przemocy” 
56 

 

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 na Rzecz 
Dzieci, Młodzieży i Osób 
Niepełnosprawnych 
„PARASOL” 

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

Wspieramy  rodziny na 
Podkarpaciu” 

49,75 

 

Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny 

merytorycznej oferty: 49,75 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”). 

  9 

Stowarzyszenie Wieś  
Przyjazna Dzieciom  

ul. Wspólna 54  
36 - 147 Niwiska 

Promowanie działań służących 

wzmocnieniu więzi rodzinnych  i 

pozytywnego rodzicielstwa 

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”).  

10 

 
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/

