
II sekcja - 
minimum 
punktowe

III sekcja - limit 
alokacji

Kryteria 
obligatoryjne

Kryteria punktowe – 
uzyskana punktacja  

(maks. 33)

Kryterium 
obligatoryjne

Kryterium 
obligatoryjne

(P/N)*

Ilość uzyskanych 
punktów łącznie po 
uwzględnieniu wag 

kryteriów**

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

1 RPDS.04.05.02-02-0001/16 Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Oborniki Śląskie
Gmina Oborniki Śląskie 205101,32

 151 774,98 P 27,58                      P nie dotyczy TAK Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Oborniki 
Śląskie 13,38 TAK

2 RPDS.04.05.02-02-0003/16
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w 

Skoroszowie
Gmina Trzebnica 864 405,00 730 064,54 P 20,88                      P nie dotyczy TAK Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz 

z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie 77,74 TAK

3 RPDS.04.05.02-02-0002/16
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z podstawowym wyposażeniem 

ratownictwa technicznego i ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach 
Oławskich

Gmina Jelcz-Laskowice 362 994,50 308 545,32 P 18,88                      P nie dotyczy TAK

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z 
podstawowym wyposażeniem ratownictwa technicznego i 

ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Minkowicach Oławskich

104,94 TAK

…………………………………..

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

Nabór nr RPDS.04.05.02-IZ.00-02-127/16

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 
zakwalifikowane 

do kolejnego 
etapu oceny 

(oceny 
formalnej) Lp.


