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Przemyśl, dnia 09.02.2021 r.  

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW  

W RAMACH MECHANIZMU ZAKUPÓW INTERWENCYJNYCH  

W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19 
 

w ramach projektu pt. 

„NAWIGATOR II - PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”  
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie 

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków 

w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych na zakup usług cateringowych 

(przygotowanie i dostarczenie posiłków) zgodnie z pkt. 10 Regulaminu zakupu 

produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem 

skutkom wystąpienia COVID-19. 

Nabór wniosków jest realizowany zgodnie z pkt. 12 a) Regulaminu zakupu produktów 

i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom 

wystąpienia COVID-19. 

Zapraszamy do składania Wniosków-zapotrzebowania na produkt/usługę w 

związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 – podmioty 

wskazane w pkt. 9 i 10 Regulaminu zakupu produktów i usług w podmiotach 

ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia 

COVID-19, które przeznaczą dostarczone przez PES/PS produkty/usługi na 

rzecz: 

a) swojego personelu zaangażowanego w przeciwdziałanie skutkom wystąpienia 

COVID-19, 

b) osób, na rzecz których te podmioty działają, w tym zwłaszcza: seniorów, osób  

z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, dzieci w pieczy zastępczej, osób 

w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19, 

c) na własne potrzeby, w celu minimalizowana skutków wystąpienia COVID-19, 

d) w uzasadnionych przypadkach PES/PS może świadczyć usługi/przekazać 

produkty osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z 

wystąpieniem COVID-19, bez pośrednictwa innych podmiotów. 

 

 

Wartość środków przeznaczonych na realizację mechanizmu zakupów 

interwencyjnych – 40.000 zł 

 

Mechanizm zakupów interwencyjnych będzie realizowany zgodnie z Regulaminem 

zakupów produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku 

z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. 

 

Termin składania wniosków: 

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 11.02.2021 r. od godziny 12:00 (dzień 

otwarcia naboru). Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania środków 

przeznaczonych na wdrożenie mechanizmu zakupów interwencyjnych. 
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Sposób składania wniosków: 

1. PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU UPRZEJMIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ 

Z REGULAMINEM WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

2. Wnioski w formie podpisanego skanu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
ekluz@prowes.com.pl 

 

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 17 715 77 73.  

 

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą elektroniczną pod adres: 

ekluz@prowes.com.pl 
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