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LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

z dnia 27.06.2018 roku - korekta 
 
 
 
  

Projekt „Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu” realizowany 
w ramach  

Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, 
Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy. 
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Lista rankingowa Wniosków ocenionych pozytywnie,  
z wyłonieniem listy wniosków rekomendowanych do otrzymania 

wsparcia finansowego i nierekomendowanych ze względu na 
wyczerpanie 85% limitu środków 

 
 

LP NUMER WNIOSKU LICZBA 
UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 

UWAGI 

1.  69/BP/DS/ZGD/2018 94,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

2.  57/BP/DS/ZGD/2018 91,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

3.  25/BP/DS/ZGD/2018 90 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

4.  56/BP/DS/ZGD/2018 90 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

5.  15/BP/DS/ZGD/2018 89,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

6.  44/BP/DS/ZGD/2018 89,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

7.  01/BP/DS/ZGD/2018 89 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

8.  55/BP/DS/ZGD/2018 88,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

9.  43/BP/DS/ZGD/2018 88 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

10.  04/BP/DS/ZGD/2018 87,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

11.  46/BP/DS/ZGD/2018 87 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

12.  47/BP/DS/ZGD/2018 86,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

13.  65/BP/DS/ZGD/2018 86 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

14.  09/BP/DS/ZGD/2018 86 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

15.  06/BP/DS/ZGD/2018 85 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

16.  22/BP/DS/ZGD/2018 85 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

17.  24/BP/DS/ZGD/2018 85 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

18.  13/BP/DS/ZGD/2018 83,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

19.  71/BP/DS/ZGD/2018 83,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

20.  07/BP/DS/ZGD/2018 83 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 
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21.  68/BP/DS/ZGD/2018 82,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

22.  45/BP/DS/ZGD/2018 82 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

23.  12/BP/DS/ZGD/2018 82 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

24.  03/BP/DS/ZGD/2018 82 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

25.  64/BP/DS/ZGD/2018 82 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

26.  67/BP/DS/ZGD/2018 82 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

27.  53/BP/DS/ZGD/2018 82 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

28.  74/BP/DS/ZGD/2018 82 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

29.  10/BP/DS/ZGD/2018 81,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

30.  42/BP/DS/ZGD/2018 80 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

31.  52/BP/DS/ZGD/2018 80 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

32.  48/BP/DS/ZGD/2018 79,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

33.  17/BP/DS/ZGD/2018 79,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

34.  23/BP/DS/ZGD/2018 79 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

35.  21/BP/DS/ZGD/2018 79 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

36.  30/BP/DS/ZGD/2018 79 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

37.  14/BP/DS/ZGD/2018 78,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

38.  02/BP/DS/ZGD/2018 78,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

39.  63/BP/DS/ZGD/2018 78,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

40.  70/BP/DS/ZGD/2018 78 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

41.  51/BP/DS/ZGD/2018 78 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

42.  72/BP/DS/ZGD/2018 78 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

43.  08/BP/DS/ZGD/2018 78 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

44.  49/BP/DS/ZGD/2018 77,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

45.  76/BP/DS/ZGD/2018 77 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

46.  19/BP/DS/ZGD/2018 76,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 
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47.  28/BP/DS/ZGD/2018 76 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

48.  29/BP/DS/ZGD/2018 76 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

49.  16/BP/DS/ZGD/2018 76 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

50.  59/BP/DS/ZGD/2018 75,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

51.  18/BP/DS/ZGD/2018 75,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

52.  77/BP/DS/ZGD/2018 75,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

53.  73/BP/DS/ZGD/2018 74,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

54.  50/BP/DS/ZGD/2018 72,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

55.  32/BP/DS/ZGD/2018 72,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 85 % limitu środków 

56.  61/BP/DS/ZGD/2018 70,5 
wniosek nierekomendowany do uzyskania 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie 85% limitu 
środków 

57.  37/BP/DS/ZGD/2018 70 
wniosek nierekomendowany do uzyskania 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie 85% limitu 
środków 

58.  20/BP/DS/ZGD/2018 70 
wniosek nierekomendowany do uzyskania 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie 85% limitu 
środków 

59.  26/BP/DS/ZGD/2018 68,5 
wniosek nierekomendowany do uzyskania 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie 85% limitu 
środków 

60.  27/BP/DS/ZGD/2018 68,5 
wniosek nierekomendowany do uzyskania 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie 85% limitu 
środków 

61.  34/BP/DS/ZGD/2018 68,5 
wniosek nierekomendowany do uzyskania 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie 85% limitu 
środków 

62.  31/BP/DS/ZGD/2018 67,5 
wniosek nierekomendowany do uzyskania 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie 85% limitu 
środków 

63.  40/BP/DS/ZGD/2018 66,5 
wniosek nierekomendowany do uzyskania 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie 85% limitu 
środków 

64.  05/BP/DS/ZGD/2018 64 
wniosek nierekomendowany do uzyskania 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie 85% limitu 
środków 

65.  66/BP/DS/ZGD/2018 63,5 
wniosek nierekomendowany do uzyskania 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie 85% limitu 
środków 
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Lista rankingowa Wniosków ocenionych negatywnie,  
ze względu na nieosiągnięcie limitu 60% punktów w poszczególnych 

kategoriach i 60 % punktów ogółem lub ocenionych negatywnie ze względu 
na niespełnienie pozostałych kryteriów ubiegania się o dofinansowanie. 

 
LP NUMER WNIOSKU LICZBA 

UZYSKANYCH 
PUNKTÓW 

UWAGI 

1.  60/BP/DS/ZGD/2018 74,5 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% w co najmniej jednym z kryteriów oceny 

2.  11/BP/DS/ZGD/2018 65 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% w co najmniej jednym z kryteriów oceny 

3.  33/BP/DS/ZGD/2018 64 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% w co najmniej jednym z kryteriów oceny 

4.  78/BP/DS/ZGD/2018 59 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

5.  39/BP/DS/ZGD/2018 54 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

6.  41/BP/DS/ZGD/2018 53 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

7.  38/BP/DS/ZGD/2018 51,5 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

8.  35/BP/DS/ZGD/2018 50,5 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

9.  58/BP/DS/ZGD/2018 48,5 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

10.  36/BP/DS/ZGD/2018 48 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

11.  54/BP/DS/ZGD/2018 47 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

12.  62/BP/DS/ZGD/2018 41 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

 


