
 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 531/313/22   

Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

 

Zestawienie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2022–2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego 
w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn. 

„Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert 
niespełniających wymogów formalnych 

 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 
Liczba punktów/ lub informacja   

o niespełnionych wymogach formalnych 

1. Fundacja Instytut 

Białowieski 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla 

Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 

www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu   

Oferta złożona na 4 zadania konkursowe, oferent nie 

prowadzi i nie współprowadzi ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej na terenie województwa mazowieckiego i nie 

posiada aktualnej akredytacji MRiPS przyznanej 

na podstawie § 8 ust. 7 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. 

w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" (Dz. Urz. MRPiPS 

z 2016 r. poz. 21 oraz z 2018 r. poz. 2) i nie złożył oferty 

wspólnej 

2. Fundacja Instytut 

Białowieski 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla 

Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 

www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu   

Oferta złożona na 4 zadania konkursowe, oferent nie 

prowadzi i nie współprowadzi ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej na terenie województwa mazowieckiego i nie 

posiada aktualnej akredytacji MRiPS przyznanej 

na podstawie § 8 ust. 7 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. 

w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" (Dz. Urz. MRPiPS 

z 2016 r. poz. 21 oraz z 2018 r. poz. 2) i nie złożył oferty 

wspólnej 

3. Fundacja Instytut 

Białowieski 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla 

Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 

Oferta złożona na 4 zadania konkursowe, oferent nie 

prowadzi i nie współprowadzi ośrodka wsparcia ekonomii 



 

 

www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu   

społecznej na terenie województwa mazowieckiego i nie 

posiada aktualnej akredytacji MRiPS przyznanej 

na podstawie § 8 ust. 7 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. 

w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" (Dz. Urz. MRPiPS 

z 2016 r. poz. 21 oraz z 2018 r. poz. 2) i nie złożył oferty 

wspólnej 

4. Fundacja Instytut 

Białowieski 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla 

Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 

www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu   

Oferta złożona na 4 zadania konkursowe, oferent nie 

prowadzi i nie współprowadzi ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej na terenie województwa mazowieckiego i nie 

posiada aktualnej akredytacji MRiPS przyznanej na 

podstawie § 8 ust. 7 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. 

w sprawie przyznania akredytacji "AKSES" (Dz. Urz. MRPiPS 

z 2016 r. poz. 21 oraz z 2018 r. poz. 2) i nie złożył oferty 

wspólnej 

 

 

 

  


