
II sekcja - 

minimum 

punktowe

III sekcja - limit 

alokacji

Kryteria 

obligatoryjne

Kryteria punktowe – 

uzyskana punktacja  

(maks. 41)

Kryterium 

obligatoryjne

Kryterium 

obligatoryjne

(P/N)*

Ilość uzyskanych 

punktów łącznie po 

uwzględnieniu wag 

kryteriów**

(P/N)* (P/N)* (TAK/NIE)*** (TAK/NIE)

1 RPDS.04.04.02-02-0002/16 Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich
Gmina Kąty 

2 882 321,93 561 518,05 P 30,98              P nie dotyczy TAK
Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w 

5,20 TAK

I sekcja - ocena ogolna

% wartość alokacji 

przewidzianej na dany 

nabór (narastająco) 

****

Projekty 

zakwalifikowane 

do kolejnego 

etapu oceny 

(oceny 

formalnej) Lp.

Nabór nr RPDS.04.04.02-IZ.00-02-109/16

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

1 RPDS.04.04.02-02-0002/16 Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich
Gmina Kąty 

Wrocławskie
2 882 321,93 561 518,05 P 30,98              P nie dotyczy TAK

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w 

Kątach Wrocławskich
5,20 TAK

3 RPDS.04.04.02-02-0004/16
Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego we 

Wrocławiu – Etap I
Gmina Wrocław 4 000 000,00 2 764 227,64 P 17,63              P nie dotyczy TAK

Zagospodarowanie części terenu Parku 

Szczytnickiego we Wrocławiu – Etap I
30,80 TAK

2 RPDS.04.04.02-02-0003/16

Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych oraz 

edukacja ekologiczna poprzez przebudowę i adaptację 

istniejących wybiegów dla hodowli i ekspozycji krytycznie 

zagrożonych gatunków panter śnieżnych oraz mglistych w celu 

wzmocnienia mechanizmu ochrony bioróżnorodności w ZOO 

Wrocław Sp. z o.o.

ZOO Wrocław Sp. z 

o.o.
5 388 000,00 3 627 468,30 P 14,76              P nie dotyczy TAK

Ochrona i udostępnianie zasobów 

przyrodniczych oraz edukacja 

ekologiczna poprzez przebudowę i 

adaptację istniejących wybiegów dla 

hodowli i ekspozycji krytycznie 

zagrożonych gatunków panter 

śnieżnych oraz mglistych w celu 

wzmocnienia mechanizmu ochrony 

bioróżnorodności w ZOO Wrocław Sp. z 

o.o.

64,40 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 


