
   Załącznik Nr 2  

                                                                                                                 do Uchwały Nr 426 / 8620 / 22  

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie  

                                                                                                    z dnia 27 września 2022 r. 

 
 

 

Wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania na realizację zadań 

w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 407/8232/22 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2022 r.  

 

Lp. 
Oferent 

Nazwa / Adres 
Nazwa zadania 

Powód nieotrzymania 
dofinansowania 

1. 

Stowarzyszenie Zagubione Owce 

ul. Dębicka 332 
35 - 213 Rzeszów 

Mikołajkowe spotkania 
profilaktyczno – integracyjne dla 
rodzin zagrożonych problemem 
alkoholowym 

Brak środków finansowych. 
 

Średnia liczba punktów 
uzyskanych podczas oceny 
merytorycznej oferty: 68,5 pkt. 
 

Zgodnie pkt. VI.16 ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert: 
„Dofinansowaniem zostaną objęte 
oferty z najwyższą liczbą punktów 
do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na 
konkurs”. 

2. 

FUNDACJA Z MIŁOŚCI DO ŻYCIA 

ul. Kresowa 31D 
35 - 083 Rzeszów 

Spanie na wulkanie – życiowe 
problemy nastolatków 

Brak środków finansowych. 
 

Średnia liczba punktów 
uzyskanych podczas oceny 
merytorycznej oferty: 66,0 pkt. 
 

Zgodnie pkt. VI.16 ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert: 
„Dofinansowaniem zostaną objęte 
oferty z najwyższą liczbą punktów 
do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na 
konkurs”. 

3. 

„PASIEKA” – Fundacja Rozwoju  
i Wsparcia 

Pl. Kilińskiego 2 
35 - 005 Rzeszów 

Nie potrzebuję wspomagaczy. 

Brak środków finansowych. 
 

Średnia liczba punktów 
uzyskanych podczas oceny 
merytorycznej oferty: 64,0 pkt. 
 

Zgodnie pkt. VI.16 ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert: 
„Dofinansowaniem zostaną 
objęte oferty z najwyższą liczbą 
punktów do wyczerpania 
środków finansowych 
przeznaczonych na konkurs”. 

4. 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy 
im. św. Brata Alberta w Rzeszowie 

ul. Jana Styki 21  
35 - 006 Rzeszów  

Profilaktyka – Aktywizacja –
Reintegracja. 
 

Brak środków finansowych. 
 

Średnia liczba punktów 
uzyskanych podczas oceny 
merytorycznej oferty: 63,0 pkt. 
 

Zgodnie pkt. VI.16 ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert: 
„Dofinansowaniem zostaną objęte 
oferty z najwyższą liczbą punktów 
do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na 
konkurs”. 



5. 

Fundacja Centrum Działań 
Profilaktycznych 

ul. Kościuszki 39a  
32 - 020 Wieliczka 

Realizacja programu Profilaktyka 
dla dydaktyka 

Brak środków finansowych. 
 

Średnia liczba punktów 
uzyskanych podczas oceny 
merytorycznej oferty: 63,0 pkt. 
 

Zgodnie pkt. VI.16 ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert: 
„Dofinansowaniem zostaną objęte 
oferty z najwyższą liczbą punktów 
do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na 
konkurs”. 

6. 

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

ul. Teofila Aleksandra  Lenartowicza 9  
35 - 051 Rzeszów  

„Upowszechnienie standardów i 
procedur profilaktyki, diagnozy oraz 
terapii FASD” 

Brak środków finansowych. 
 

Średnia liczba punktów 
uzyskanych podczas oceny 
merytorycznej oferty: 61,5 pkt. 
 

Zgodnie pkt. VI.16 ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert: 
„Dofinansowaniem zostaną objęte 
oferty z najwyższą liczbą punktów 
do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na 
konkurs”. 

7. 

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

ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 9  
35 - 051 Rzeszów  

„Wytańczyć siebie i swoje emocje – 
choreoterapia” 

Brak środków finansowych. 
 

Średnia liczba punktów 
uzyskanych podczas oceny 
merytorycznej oferty: 58,0 pkt. 
 

Zgodnie pkt. VI.16 ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert: 
„Dofinansowaniem zostaną objęte 
oferty z najwyższą liczbą punktów 
do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na 
konkurs”. 

8. 

Fundacja Instytut Białowieski 

ul. Rumiankowa 14 m 4  
15 - 665 Białystok 

Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju „Okrągły Stół dla Puszczy 
Białowieskiej”. 

 
Oferta odrzucona ze względów 
formalnych. 

9. 

Stowarzyszenie „Strzelec”  
Sokołów Małopolski  

ul. Pileckich 1/8 
36 - 050 Sokołów Małopolski 

Wychowanie do wartości                 
w profilaktyce uzależnień 

 
 
Oferta odrzucona ze względów 
formalnych. 

 

 

 


