
(TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE)**

1 RPDS.04.04.02-02-0006/17

Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych 

oraz poszerzenie edukacji ekologicznej w zakresie 

środowiska rzeki Odry poprzez budowę ekspozycji 

dla wydry europejskiej w ramach ochrony 

rodzimej bioróżnorodności prowadzonej przez 

ZOO Wrocław sp. z o.o.

ZOO Wrocław Sp. z o.o. 1 820 009,40 zł 1 219 972,24 zł 1 219 972,24 zł TAK TAK 44,25 TAK

2

RPDS.04.04.02-02-0001/17 

(projekt wybrany do dofinansowania w 

wyniku pozytywnej oceny po 

uwzględnieniu protestu)

Rozbudowa terenów ośrodka edukacji 

ekologicznej w Arboretum Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu polegającej 

na renowacji systemu melioracyjnego i 

poprawie stosunków wodnych siedlisk 

łęgowych na terenie doliny rzeki Dobrej

Uniwersytet 

Przyrodniczy we 

Wrocławiu

4 424 869,65 zł 3 761 139,20 zł 3 761 139,20 zł TAK TAK 42,78 TAK

3

RPDS.04.04.02-02-0003/17 

(projekt wybrany do dofinansowania w 

wyniku pozytywnej oceny po 

uwzględnieniu protestu)

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w 

Kątach Wrocławskich na cele turystyczne

Gmina Kąty 

Wrocławskie
3 065 127,54 zł 1 248 980,99 zł 1 248 980,99 zł TAK TAK 42,25 TAK

4 RPDS.04.04.02-02-0004/17
Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w 

Trzebnicy na cele turystyczne
Gmina Trzebnica 854 908,05 zł 595 373,29 zł 595 373,29 zł TAK TAK 36,65 TAK

5

RPDS.04.04.02-02-0002/17 

(projekt wybrany do dofinansowania w 

wyniku pozytywnej oceny po 

uwzględnieniu protestu)

Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach
Gmina Kąty 

Wrocławskie
1 040 455,47 zł 707 963,95 zł 707 963,95 zł TAK TAK 33,05 TAK

…………………………………..

 data i czytelny podpis
 Przewodniczącego KOP

Całkowita wartość projektu
Wnioskowana kwota 

dofinansowania

Projekt spełnia kryteria 

obligatoryjne

Projekt uzyskał wymaganą 

liczbę punktów* Ilość uzyskanych punktów - 

malejąco

(max. 86 pkt)

Rekomendowana wartość  

dofinansowania 

* - zgodnie z definicją minimum punktowego dla danego naboru zawartą w "Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnosląskiego 2014-2020".

** - do dofinansowania wybierane będą projekty które, spełnią kryteria wyboru projektów,  uzyskają nie mniej niż 15% punktów możliwych do zdobycia na podstawie  kryteriów merytorycznych ogólnych dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 

2014-2020 – zakres EFRR, a w przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

Projekt wybrany do 

dofinansowania
Lp.

Nabór nr RPDS.04.04.02-IZ.00-02-192/16 - ZIT WrOF

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Nr projektu Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy


