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LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

OCENIONYCH W RAMACH PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ 
z dnia 13.07.2018 roku  

 
 
 
  

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 w ramach 
procedury odwoławczej, z wyłonieniem listy wniosków 

rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego  
i nierekomendowanych ze względu na wyczerpanie  

100% limitu środków 
 
 

LP NUMER WNIOSKU LICZBA 
UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 

UWAGI 

1.  60/BP/DS/ZGD/2018 82 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 15 % pozostałego limitu środków 

2.  61/BP/DS/ZGD/2018 79,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 15 % pozostałego limitu środków 

3.  34/BP/DS/ZGD/2018 79 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 15 % pozostałego limitu środków 

4.  05/BP/DS/ZGD/2018 75 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 15 % pozostałego limitu środków 

5.  26/BP/DS/ZGD/2018 75 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 15 % pozostałego limitu środków 

6.  20/BP/DS/ZGD/2018 75 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 15 % pozostałego limitu środków 

7.  66/BP/DS/ZGD/2018 74,5 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 15 % pozostałego limitu środków 

8.  39/BP/DS/ZGD/2018 74 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 15 % pozostałego limitu środków 

9.  31/BP/DS/ZGD/2018 72 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 15 % pozostałego limitu środków 

10.  40/BP/DS/ZGD/2018 72 
wniosek rekomendowany do otrzymania wsparcia 
finansowego w ramach 15 % pozostałego limitu środków 

11.  27/BP/DS/ZGD/2018 72 
wniosek nierekomendowany do uzyskania 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków 

12.  33/BP/DS/ZGD/2018 70,5 
wniosek nierekomendowany do uzyskania 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków 

13.  37/BP/DS/ZGD/2018 70 
wniosek nierekomendowany do uzyskania 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków 

14.  78/BP/DS/ZGD/2018 68 
wniosek nierekomendowany do uzyskania 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków 
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Lista rankingowa Wniosków ocenionych negatywnie w ramach procedury 
odwoławczej, 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.  11/BP/DS/ZGD/2018 65 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% w co najmniej jednym z kryteriów oceny 

2.  36/BP/DS/ZGD/2018 56,5 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

3.  38/BP/DS/ZGD/2018 56 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

4.  35/BP/DS/ZGD/2018 56 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

5.  41/BP/DS/ZGD/2018 55,5 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

6.  62/BP/DS/ZGD/2018 48,5 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

7.  58/BP/DS/ZGD/2018 48,5 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

8.  54/BP/DS/ZGD/2018 47 
Wniosek nierekomendowany do dofinansowania – nie 
uzyskał min. 60% ogólnej sumy punktów 

 


