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1 RPDS.07.01.02-02-0021/16

Budowa szkoły podstawowej w Lutyni

wraz z wyposażeniem pracowni szkolnych

w Lutyni i Miękini.

Gmina Miękinia 8 977 649,29 zł 4 355 183,74 zł P 51,00                   P nie dotyczy TAK

Budowa szkoły podstawowej w Lutyni

oraz wyposażenie sal szkolnych w 

Lutyni i Miękini
18,36 TAK

2 RPDS.07.01.02-02-0022/16

Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno

– przedszkolnego w Dobrzykowicach w

Gminie Czernica

Gmina Czernica 15 928 238,87 zł 1 267 952,65 zł P 47,90                   P nie dotyczy TAK

Budowa szkoły w ramach zespołu 

szkolno

– przedszkolnego w Dobrzykowicach 

w

Gminie Czernica

23,70 TAK

3 RPDS.07.01.02-02-0030/16

Budowa szkoły podstawowej w ramach

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na

osiedlu Stabłowice we Wrocławiu

Gmina Wrocław 22 343 340,43 zł 6 594 000,00 zł P 47,90                   P nie dotyczy TAK

Budowa szkoły podstawowej w 

ramach

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na

osiedlu Stabłowice we Wrocławiu

51,50 TAK

4 RPDS.07.01.02-02-0025/16

Rozbudowa Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce -

etap II i III (2014-2018)

Gmina Długołęka 5 861 372,58 zł 2 443 802,52 zł P 45,90                   P nie dotyczy TAK
Rozbudowa Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce -

etap II i III (2014-2018)

61,80 TAK

5 RPDS.07.01.02-02-0018/16

Budowa szkoły podstawowej w ramach

zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze

żłobkiem i świetlicą wiejską w

miejscowości Wysoka w Gminie

Kobierzyce

Gmina Kobierzyce 38 857 313,14 zł 1 527 832,98 zł P 44,80                   P nie dotyczy TAK

Budowa szkoły podstawowej 

żłobkiem i świetlicą wiejską w

miejscowości Wysoka w Gminie

Kobierzyce

68,24 TAK

6 RPDS.07.01.02-02-0026/16
Wyposażenie wrocławskich szkół w

pracownie przedmiotowe
Gmina Wrocław 3 498 995,88 zł 1 922 698,23 zł P 42,80                   P nie dotyczy TAK

Wyposażenie wrocławskich szkół w

pracownie przedmiotowe
76,35 TAK

7 RPDS.07.01.02-02-0019/16

Poprawa warunków nauczania w szkołach

Gminy Oborniki Śląskie poprzez

wyposażenie w sprzęt i materiały

dydaktyczne pracowni szkolnych

Gmina Oborniki Śląskie 493 830,55 zł 365 434,61 zł P 38,80                   P nie dotyczy TAK
Poprawa warunków nauczania w 

szkołach

Gminy Oborniki Śląskie 

77,89 TAK

8 RPDS.07.01.02-02-0023/16

Poprawa jakości kształcenia w Gminie

Jelcz Laskowice poprzez utworzenie 6

pracowni cyfrowych w szkołach

podstawowych i gimnazjach.

Gmina Jelcz Laskowice 962 713,42 zł 624 801,01 zł P 38,80                   P nie dotyczy TAK
Poprawa jakości kształcenia w Gminie

Jelcz Laskowice poprzez utworzenie 

pracowni cyfrowych 

80,52 TAK

9 RPDS.07.01.02-02-0020/16
Doposażenie obiektów szkolnych na

terenie Gminy Żórawina
Gmina Żórawina 316 562,05 zł 258 031,99 zł P 35,80                   P nie dotyczy TAK

Doposażenie obiektów szkolnych na

terenie Gminy Żórawina
81,61 TAK

10 RPDS.07.01.02-02-0029/16

E-OŚWIATA - program przyjaznej gminy -

element projektu E-MIASTO dla Miasta

Oleśnicy - etap II– wyposażenie pracowni

oraz zakup i implementacja zasobów do

platformy dydaktycznej

Miasto Oleśnica 2 732 011,00 zł 2 322 209,35 zł P 35,80                   P nie dotyczy TAK
E-OŚWIATA - program przyjaznej 

gminy 91,40 TAK

11 RPDS.07.01.02-02-0024/16

Rozwój infrastruktury edukacyjnej w

Gminie Trzebnica poprzez modernizację

Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku

Gmina Trzebnica 4 108 858,36 zł 1 194 637,76 zł P 34,70                   P nie dotyczy TAK

Rozwój infrastruktury edukacyjnej w

Gminie Trzebnica poprzez 

modernizację

Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku

96,43 TAK

12 RPDS.07.01.02-02-0028/16
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w

Psarach, gmina Wisznia Mała.
Gmina Wisznia Mała 7 289 210,13 zł 799 810,16 zł P 33,70                   P nie dotyczy TAK

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w

Psarach, gmina Wisznia Mała.
99,81 TAK

13 RPDS.07.01.02-02-0027/16

Dostosowanie infrastruktury Powiatowego

Gimnazjum Sportowo-Językowego w

Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w

Trzebnicy do wymogów nowoczesnej,

bezpiecznej i przyjaznej dla osób

niepełnosprawnych i środowiska edukacji

Powiat Trzebnicki 1 070 278,38 zł 906 105,60 zł P 23,98                   P nie dotyczy TAK

Dostosowanie infrastruktury 

Powiatowego

Gimnazjum Sportowo-Językowego w

Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w

Trzebnicy do wymogów nowoczesnej,

 edukacji

103,62 TAK

…………………………………..

 data i czytelny podpis
 Z-cy Przewodniczącego KOP ds. Strategii w ZIT

Nabór nr RPDS.07.01.02-IZ.00-02-074/16

Lista projektów po ocenie zgodności ze Strategią ZIT WrOF  zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny

Wynik oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT 

Decyzja w sprawie 
spełnienia kryteriów 

zgodności ze 
Strategią ZIT WrOF

Nr projektu Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy
Całkowita wartość 

projektu

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania
Skrócony opis projektu

Załącznik nr 8

N – projekt nie spełnia wszystkich kryteriów obligatoryjnych

** - jako średnia arytmetyczna ocen dokonanych przez dwóch ekspertów lub z trzech ocen ekspertów w przypadku gdy wystąpiły rozbieżności w ocenie wniosku, których nie dało się rozstrzygnąć w drodze negocjacji po uwzględnieniu wag poszczegolnych kryteriów. [(suma punktów przyznanych przez eksperta nr 1 + suma punktów przyznanych 

przez eksperta nr 2+...)/liczba osób dokonujących oceny]

**** - dotyczy sytuacji, w której projekty uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności na liście rankingowej zdecyduje liczba punktów w kryterium „Wpływ projektu na  realizację Strategii ZIT”, a następnie liczba punktów w kryterium „Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii 

ZIT”. Następnie biorąc pod uwagę określoną w regulaminie konkursu kwotę alokacji (tj. 200% alokacji przewidzianej na nabór) nastąpi ocena wszystkich projektów, które przeszły do tego etapu oceny. Kryterium to spełnią te projekty, których łączna wartość wnioskowanej dotacji (uwzględniając kolejność projektów na liście) nie przekroczy 200% 

środków przewidzianych na konkurs, z zastrzeżeniem dwóch sytuacji:

-  gdy pomimo zastosowania kryteriów różnicujących ostatni projekt na liście mieszczący się w 200 % dostępnej alokacji przeznaczonej na nabór ma równorzędną pozycję z innym/ innymi projektami na liście , które wykraczają poza 200 % dostępnej alokacji na nabór, kryterium spełniają wszystkie ww. projekty znajdujące się na równorzędnej 

pozycji w liście projektów i tym samym alokacja 200 % jest przekraczana. 

- gdy w danym naborze pierwszy lub dwa pierwsze projekty przekraczają 200 % dostępnej alokacji na nabór, ww. alokacja jest przekraczana i kryterium spełniają automatycznie 3 pierwsze projektu na liście, przy czym jeśli pomimo zastosowania kryteriów różnicujących trzeci projekt na liście ma równorzędną pozycję z innym/ innymi projektami 

na liście projektów, wówczas kryterium spełniają również pozostałe projekty znajdujące się na pozycji 3 listy, bez względu na ich liczbę.

I sekcja - ocena ogolna

*** - projekt spełnia wszystkie kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT …

P – projekt spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne 

% wartość alokacji przewidzianej na dany 
nabór (narastająco) ****

Projekty 
zakwalifikowa

ne do 
kolejnego 

etapu oceny 
(oceny 

formalnej) 

Lp.


