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1 RPDS.07.02.02-02-0011/16
Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. 

Strzegomskiej 49a we Wrocławiu Gmina Wrocław 3 580 000,00 3 043 000,00 P 21,50            P P T

Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. 

Strzegomskiej 49a we Wrocławiu 66,10 TAK

I sekcja - ocena ogolna

% wartość alokacji przewidzianej 

na dany nabór (narastająco) ****

Projekty 

zakwalifikowane 

do kolejnego etapu 

oceny (oceny 

formalnej) 

Lp.

Nabór nr RPDS.07.02.02-IZ.00-02-092/16

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

2 RPDS.07.02.02-02-0010/16
Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół 

nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu
Gmina Wrocław 2 350 000,00 1 829 758,15 P 20,75            P P T

Budowa hali pod samochód ciężarowy na 
potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole 

Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we 
Wrocławiu

105,85 TAK

3 RPDS.07.02.02-02-0009/16

Przebudowa istniejącego układu pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi wewnątrz 
budynku Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Matki Teresy Potockiej 

oraz zakup wyposażenia pracowni, w celu poprawy warunków nauczania zwłaszcza w 
zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

Zgromadzenie Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia

1 020 338,76 608 864,03 P 19,38            P P T

Przebudowa istniejącego układu pomieszczeń 
wraz z instalacjami wewnętrznymi wewnątrz 

budynku Niepublicznej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej im. Matki Teresy Potockiej 

oraz zakup wyposażenia pracowni, w celu 
poprawy warunków nauczania zwłaszcza w 

zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i 

119,07 TAK

4 RPDS.07.02.02-02-0007/16
Adaptacja i wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w tym specjalnych w Powiatowym 

Zespole Specjalnych Palcówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy i Powiatowym Zespole 
Szkół w Obornikach Śląskich

Powiat Trzebnicki 1 356 120,51 1 152 702,44 P 14,38            P P T

Adaptacja i wyposażenie szkół 
ponadgimnazjalnych w tym specjalnych w 

Powiatowym Zespole Specjalnych Palcówek 
Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy i 

Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach 
Śląskich

144,11 TAK

5 RPDS.07.02.02-02-0008/16
Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Europejskiej Szkole Zawodowej we Wrocławiu

Robert Burszewski 214 617,66 182 425,01 P 12,00            P P T
Wyposażenie pracowni przedmiotowych w 

Europejskiej Szkole Zawodowej we Wrocławiu 148,08 TAK

6 RPDS.07.02.02-02-0006/16 Wyposażenie pracowni przyrodniczych i cyfrowych w Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach Powiat Oławski 285 758,90 242 895,07 P 7,50               P P T
Wyposażenie pracowni przyrodniczych i 

cyfrowych w Zespole Szkół w Jelczu - 
Laskowicach

153,35 TAK

…………………………………..

 data i czytelny podpis

 Z-cy Przewodniczącego KOP ds. Strategii w ZIT

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.

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

P – projekt spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne 


