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Przemyśl, dnia 20.10.2022 r. 

 

 

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków  
w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych na zakup produktów i usług, zgodnie  
z pkt. 7 Regulaminu zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej  
w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy uciekających do Polski w związku z atakiem Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę. 

 

Instrument polega na dokonywaniu przez PROWES zakupu produktów i usług od PES i PS celem 
wdrożenia wsparcia dla uchodźców z Ukrainy przybyłych do Polski w związku  
z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, mając na celu przeciwdziałanie skutkom wywołanym inwazją 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.  

 

Nabór wniosków jest realizowany  zgodnie z  pkt. 12 a)  Regulaminu zakupu produktów 
i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy uciekających do 
Polski w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na usługi cateringowe (przygotowywanie 
i dostarczanie posiłków, określone w pkt. 7 b) ww. Regulaminu. 

 

Ze wsparcia w ramach instrumentu mogą skorzystać: 

 Odbiorcy - Instytucje/podmioty pomocowe, 

 Odbiorcy i Wykonawcy nie mający żadnych powiązań (w szczególności o charakterze 
osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym) z osobami/ podmiotami, które 
w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają lub odpowiadają za działania wojenne 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainie oraz względem których stosowane są środki sankcyjne  (w 
tym podlegających wykluczeniu z możliwości otrzymania środków Unii Europejskiej) i które 
figurują na stosownych listach, zarówno unijnych, jak i krajowych. 

 
 
Wartość środków przeznaczonych na realizację mechanizmu zakupów interwencyjnych wynosi – 
580.000,00 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

 

Mechanizm zakupów interwencyjnych będzie realizowany zgodnie z Regulaminem zakupu   
produktów   i   usług   w   podmiotach    ekonomii   społecznej   w   związku z pomocą dla obywateli 
Ukrainy uciekających do Polski w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 
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OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW 

W RAMACH MECHANIZMU ZAKUPÓW INTERWENCYJNYCH 

W ZWIĄZKU Z POMOCĄ DLA OBYWATELI UKRAINY UCIEKAJĄCYCH DO 

POLSKI W ZWIĄZKU Z ATAKIEM FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ 

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 
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Termin składania wniosków: 

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 21.10.2022 r. od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru). 

Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania środków przeznaczonych na wdrożenie 

mechanizmu zakupów interwencyjnych. 

 
Sposób składania wniosków: 
 
Wniosek – zapotrzebowanie na produkt/usługę w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy 
uciekających do Polski w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (Załącznik nr 2 do 
Regulaminu zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej  
w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy uciekających do Polski w związku z atakiem Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę) należy złożyć: 

 

1. osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00 

     lub 

2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera; W przypadku dokumentów złożonych  
za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera, liczy się data wpływu Wniosku do Biura Projektu. 

 

Biuro Projektu „NAWIGATOR II - PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej  

Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej w Łańcucie 

ul. Farna 18, 37-100 Łańcut (pok. nr 9) 

„Mechanizm zakupowy – pomoc dla obywateli Ukrainy” 

 

 
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 

 
 
Przed złożeniem wniosku, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wraz załącznikami, tj.:  

 
- Załącznik nr 2. Wniosek – zapotrzebowanie na produkt/usługę w związku z pomocą dla obywateli 
Ukrainy uciekających do Polski w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,  

 

- Załącznik nr 3. Umowa trójstronna,  
 

- Załącznik nr 4. Protokół potwierdzający wykonanie zamówienia. 
 

 

mailto:biuro@prowes.com.pl
mailto:biuro@prowes.com.pl

