
    Załącznik Nr 2  
                                                                                                                 do Uchwały Nr 161/3442/20 

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 124/2901/20 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2020 r., zmienioną Uchwałą Nr 142/3214/20 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 7 kwietnia 2020r. 

 
 

Lp. 
Wnioskodawca 
Nazwa / Adres 

Nazwa zadania 
Średnia liczba 

 punktów Powód nieotrzymania dofinansowania 

1.  

Przemyski Klub Sportu i 

Rekreacji Niewidomych i 

Słabowidzących 

PODKARPACIE 

ul. Mickiewicza 24 

37-700 Przemyśl  

i 

Przemyskie 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dobrego Wojaka Szwejka 

ul. Sanocka 19 

37-700 Przemyśl 

XV Wojewódzka impreza 

 sportowo-integracyjna 

 

 

 
 
 
 
 
 

90,0 

 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

2.  

Stowarzyszenie na Rzecz 

Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego 

"SPEŁNIONE MARZENIA"  

36-054 Mrowla 79c  

Półkolonie letnie dla dzieci 

i młodzieży 

niepełnosprawnych 

intelektualnie 

 

 
 
 

88,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

3.  

Związek Stowarzyszeń 

Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 

Powiatu Rzeszowskiego 

36-054 Mrowla 52 

Odkrywamy Roztocze 

 

 
 

87,5 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

4.  

Etyka & Energia  

Myczkowce 10A 

38-623 Uherce Mineralne 

Niepełnosprawni aktywni  

w społeczeństwie 

 

 
 

84,5 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

5.  

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

"Tobie" 

ul. Jana Pawła II 30 

37-500 Jarosław 

"RePeTONI" (V 

Regionalny 

 Przegląd Twórczości 

Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie) 

 

 
 
 

84,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 



6.  

Stowarzyszenie KRIS  - 

Kreatywność, Rozwój, 

Innowacyjne 

Społeczeństwo ul. 

Naruszewicza 7/2 

35-055 Rzeszów 

Słońce i nieba aksamit 

 

 
 
 

83,5 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

7.  

Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w 

Rymanowie 

 ul. Dworska 40 

38-480 Rymanów 

Festyn Integracyjny dla 

ONI 

 

 
 
 

83,5 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

8.  

Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w 

Jarosławiu 

ul. Wilsona 6a 

37-500 Jarosław 

Znaczenie wczesnej 

interwencji 

 

 
 
 

83,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

9.  

Fundacja Szansa dla 

Niewidomych 

ul. Chlubna 88 

03-051 Warszawa 

Oddział w Rzeszowie 

ul. Rejtana 10/208 

35-310 Rzeszów 

Turysta  

z niepełnosprawnością 

wzroku w krainie 

bieszczadzkich jezior 

 

 
 
 
 

81,5 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

10.  

Stalowowolskie 

Stowarzyszenie 

AMAZONKA 

ul. Dmowskiego 1 

37-450 Stalowa Wola 

Razem łatwiej dojść  

do sprawności 

 

 
 

81,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

11.  

Fundacja "Potrafię 

Pomóc" na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych z 

Wadami Rozwojowymi 

ul. Cybulskiego 35H  

50-205 Wrocław 

Oddział w Rzeszowie:  

ul. Piłsudskiego 9 

35-074 Rzeszów 

Kampania społeczno - 

edukacyjna 

"Niepełnosprawność 

wśród nas" 

 

 

 

77,5 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 

zadania publicznego, w terminie 

wskazanym w ofercie nie jest możliwa  

z uwagi na panującą w kraju sytuację 

związaną z epidemią koronawirusa 

Sars-CoV-2. 

12.  

Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej 

ul. Jana Styki 21 

35-006 Rzeszów 

XXII Olimpiada dla Osób 

Niepełnosprawnych 

 

 
 
 

77,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

13.  
Polskie Stowarzyszenie 

Młodzież Sprawna Inaczej 

Festiwal Twórczości 

Artystycznej Uczestników 

 
 

76,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 



ul. Artylerzystów 7,  

35-303 Rzeszów 

WTZ "I ja potrafię być 

aktorem" 

 

związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

14.  

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

"RAZEM" 

ul. Słowackiego 26/2 

37-600 Lubaczów 

Wyjazd integracyjny 

i Obchody 

Międzynarodowego Dnia 

Osób Niepełnosprawnych 

2020 

 

 
 

76,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

15.  

Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w 

Krośnie  

ul. Powstańców Śląskich 

16,  

38-400 Krosno 

Wojewódzki Turniej Piłki 

Nożnej Osób 

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

 

 
 
 

75,5 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

16.  

Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Aktywności 

Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych 

Intelektualnie 

ul. Królowej Jadwigi 1 

39-300 Mielec 

Śmiało na przód 

 

 
 
 

74,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

17.  

Polski Związek 

Niewidomych  

Okręg Podkarpacki  

ul. Plac Dworcowy 2,  

35-201 Rzeszów 

Warsztaty Artystyczne 

 

 
 

74,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

18.  

Fundacja im. Stefanii 

Woytowicz 

ul. Skłodowskiej 8 

38-200 Jasło 

Półkolonia letnia dla dzieci 

z niepełnosprawnościami 

rozwojowymi połączone 

z terapią 

 

 
 
 

74,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

19.  

Ośrodek Kultury i Formacji 

Chrześcijańskiej  

im. Służebnicy Bożej Anny 

Jenke  

ul. Benedyktyńska 5 

37-500 Jarosław 

Archidiecezjalny Dzień 

Wspólnoty Osób 

Niepełnosprawnych 2020 

 

 
 
 

73,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

20.  

Towarzystwo Pomocy  

im. Św. Brata Alberta  

Koło w Sanoku 

ul. Hetmańska 11 

38-500 Sanok 

Żyjemy aktywnie 

 

 
 

73,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 



21.  

Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych  

"Prowadź Mnie przez 

Świat"  

ul. Mickiewicza 38 

37-420 Rudnik nad Sanem 

VIII Piknik Rodzinny 

"Spełniać Marzenia" 

 

 
 
 

73,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

22.  

Fundacja Regionalny 

Klaster Ekonomii 

Społecznej i Innowacji 

"Centrum Rozwoju" 

ul. Czarnieckiego 16 

37-500 Jarosław 

I Spartakiada Podmiotów 

Ekonomii Społecznej 

Województwa 

Podkarpackiego 2020 

 

 
 

73,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

23.  

Polskie Towarzystwo 

Wspierania WTZ "MOST" 

ul. Załęska 7a 

35-322 Rzeszów 

Obchody 

Międzynarodowego Dnia 

Osób Niepełnosprawnych 

uczestników WTZ z 

województwa 

podkarpackiego 2020 

 

 
 

71,5 Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

24.  

Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Specjalnej 

Troski w Domaradzu 

36-230 Domaradz 335 

Integracja osób 

niepełnosprawnych wsi 

Domaradz i Zarszyn 

poprzez organizację 

działań kulturalnych, 

turystycznych i 

rekreacyjnych 

 

 
 

71,5 Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

25.  

Stowarzyszenie Wsparcia i 

Aktywizacji Rodzin 

"SZTAMA" 

ul. Podleśna 15 pok.415, 

 37-450 Stalowa Wola 

Wyjazd integracyjny dla 

rodzin 

niepełnosprawnych, w tym 

dzieci niepełnosprawnych 

przebywających w pieczy 

zastępczej 

 

 
 
 

70,5 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

26.  

Polski Związek Głuchych  

Koło Terenowe w 

Przemyślu 

ul. Grodzka 6 

37-700 Przemyśl 

Znowu razem 

 

 
 
 

70,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

27.  

Podkarpackie 

Stowarzyszenie 

Turystyczno - Sportowe 

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 

 ul. Matuszczaka 14,  

35-083 Rzeszów 

XV Spotkanie 

Integracyjne Osób 

Niepełnosprawnych 

"Solidarni Sercem" 

 

 
 
 

68,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 



28.  

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom 

Niepełnosprawnym w 

Głogowie Młp. 

ul. Wyszyńskiego 12 

36-060 Głogów Małopolski 

Grzybobranie czas zacząć 

 
 
 

67,5 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

29.  

Podkarpackie 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Dzieci z Porażeniem 

Mózgowym "Daj szansę" 

ul. Rejtana 22/2 

35-309 Rzeszów 

Wieloprofilowe wsparcie 

osób niepełnosprawnych 

drogą do usprawniania 

 

 

 

67,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 

zadania publicznego, w terminie 

wskazanym w ofercie nie jest możliwa  

z uwagi na panującą w kraju sytuację 

związaną z epidemią koronawirusa 

Sars-CoV-2. 

30.  

Stowarzyszenie "Dobry 

Dom" 

Wola Zarczycka 129A 

37-311 Wola Zarczycka 

Od 20 lat pomagamy a nie 

wyręczamy 

 
 

65,5 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

31.  

Rzeszowskie 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Dzieci Niepełnosprawnych 

i Autystycznych SOLIS 

RADIUS  

w Rzeszowie 

ul. Saska 56 

35-630 Rzeszów 

Wiosna, Lato, Jesień z 

SOLIS RADIUS 

 

 
 
 

63,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

32.  

Fundacja Wsparcia Osób 

Zagrożonych 

Wykluczeniem 

Społecznym "ASYK"  

ul. Płk K. I. Osmeckiego 

27/11 

35-506 Rzeszów 

Rzeszów dla 

Niepełnosprawnych  

 
 
 

62,5 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

33.  

Fundacja Galion  

Trzciana 350 C 

36-071 Trzciana  

Żeglarska integracja 

 

 
 
 

57,5 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

34.  

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Dzieci i Młodzieży 

"OPTIMUM" 

ul. Kościuszki 1 

36-100 Kolbuszowa 

Kolorowe wakacje 

 
 
 

57,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 



35.  

Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej 

ul. Kapitulna 1 

37-700 Przemyśl 

Wojewódzka Olimpiada 

Osób Niepełnosprawnych 

 

 
 
 

54,0 

Na dzień dzisiejszy, realizacja całego 
zadania publicznego, w terminie 
wskazanym w ofercie nie jest możliwa  
z uwagi na panującą w kraju sytuację 
związaną z epidemią koronawirusa 
Sars-CoV-2. 

36.  

Szansa 21 Fundacja na 

rzecz Osób  

z Zespołem Downa 

ul. Kwiatkowskiego 139B/3 

35-311 Rzeszów 

Zajęcia AIKIDO dla dzieci 

z zespołem Downa 

 
 

54,50 
Po korekcie kalkulacji kosztów oferta nie 

spełnia wymogów minimalnej kwoty 

dotacji. 

37.  

Spółdzielnia Socjalna 

EURATUS 

ul. 11 listopada 8a/5 

39-400 Tarnobrzeg 

Integracja to jest to! 

 

 

 

46,50 
Nie uzyskanie min 50% punktów   

z Oceny Merytorycznej Oferty.  

38.  

Stowarzyszenie Wsparcia 

Domu Pomocy Społecznej 

w Górnie  

ul. Rzeszowska 7 

36-051 Górno 

„Miód wrzosowy to lek 

zdrowy” Dzień Kultury 

Ludowej w Domu Pomocy 

Społecznej w Górnie. 

Edycja VIII 

 

 

 

------- 
Podmiot wycofał swoją ofertę w trakcie 

oceny merytorycznej. 

39.  

Polski Związek Głuchych  

Koło Terenowe w Sanoku 

ul. Franciszkańska 4 

38-500 Sanok 

Integracyjny Rajd 

Turystów  

Niesłyszących 

 
 
 

-------- 
Oferta odrzucona ze względów 
formalnych 

40.  

 Stowarzyszenie Przyjaciół 

Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego w Przemyślu 

"Radosna Jesień"  

ul. Jasińskiego 15,  

37-700 Przemyśl 

"Aktywni razem" - 

poprawa dostępu osób 

niepełnosprawnych do 

rehabilitacji leczniczej 

2020 rok 

 
 
 
 

-------- 

Oferta odrzucona ze względów 
formalnych 

41.  

Akademia Rozwoju 

Społecznego  

ul. Myśliwska 16  

36-030 Błażowa 

BRAK 

 
 
 

-------- 
Oferta odrzucona ze względów 
formalnych 

42.  

Fundacja Młodych 

Talentów "Morgan" 

ul. Sportowa 30 

38-130 Frysztak 

Sport integruje, uczy i 

wychowuje 

 
 
 

-------- 
Oferta odrzucona ze względów 
formalnych 



43.  

Fundacja Krok ku zdrowiu 

ul. Kochanowskiego 18 

35-208 Rzeszów 

BRAK 

 
 

-------- Oferta odrzucona ze względów 
formalnych 

44.  

Fundacja Pomocy 

Młodzieży  

im. Św. Jana Pawła II 

WZRASTANIE 

Łopuszka Mała 13 

37-220 Kańczuga  

Pon nitce do … pracy 

 
 
 

-------- 
Oferta odrzucona ze względów 
formalnych 

45.  

Fundacja Instytut 

Białowieski  

ul. Rumiankowa 14/4  

15-665 Białystok 

Centrum 

Zrównoważonego 

Rozwoju. "Okrągły stół dla 

Puszczy Białowieskiej" 

 
 

------- Oferta odrzucona ze względów 
formalnych 

               


