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Ostateczna lista rankingowa Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru  
„Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji i wsparcia pomostowego)  

na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym” w ramach projektu  
pt. „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA 

ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” (NABÓR nr 1) 

 

 

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji i wsparcia pomostowego) na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie 
społecznym, które zostały złożone w Biurze projektu w dniach od 01-15.11.2017 r.  

Lp. Numer wniosku  
Data wpłynięcia 

wniosku 

Suma 

przyznanych pkt. 

przez 
Oceniającego nr 1 

Suma 

przyznanych pkt. 

przez 
Oceniającego nr 2 

Średnia liczba 
przyznanych 

punktów  

Kwota przyznanego 
wsparcia 

finansowego PLN 

Kwota przyznanego 
wsparcia 

pomostowego PLN 

1 18/IPS/2017/8.5/RPOWP 07.11.2017 84 89 86,5 125 000,00 108 000,00 

2 17/IPS/2017/8.5/RPOWP 07.11.2017 77 79 78 125 000,00 108 000,00 

SUMA  PRZYZNANEGO WSPARCIA :  250 000,00 216 000,00 

 

 

 

Przemyśl, dnia 14.12.2017 r.  
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Ostateczna lista rezerwowa nr 2 
„Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji i wsparcia pomostowego)  

na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym”  
rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu  

pt. „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA 
ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” (NABÓR nr 1) 

 

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji i wsparcia pomostowego) na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie 

społecznym, które zostały złożone w Biurze projektu w dniach od 01-15.11.2017 r.  

Lp. Numer wniosku  
Data wpłynięcia 

wniosku 

Suma 
przyznanych pkt. 

przez 
Oceniającego nr 1 

Suma 
przyznanych pkt. 

przez 
Oceniającego nr 2 

Średnia liczba 
przyznanych 

punktów  

Kwota przyznanego 
wsparcia 

finansowego PLN 

Kwota przyznanego 
wsparcia 

pomostowego PLN 

1 19/IPS/2017/8.5/RPOWP 15.11.2017 62 63 62,5 125 000,00 108 000,00 

SUMA  PRZYZNANEGO WSPARCIA :  125 000,00 108 000,00 

 

 

Przemyśl, dnia 14.12.2017 r.  

 

 

W związku z tym, iż w ramach ogłoszonego Naboru nr 1 została wyczerpana alokacja środków finansowych, wnioski o najniższej 

punktacji znalazły się na wstępnej liście rezerwowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Ponadto informujemy, iż Realizator 

projektu ponownie wystąpił o zwiększenie alokacji dla ogłoszonego konkursu nr 1 w roku 2017 dla istniejących przedsiębiorstw społecznych 

wraz z możliwością wypłaty środków jeszcze w 2017 roku. Wnioski znajdujące się na liście rezerwowej będą rekomendowane do 

dofinansowania w przypadku zgody Instytucji Pośredniczącej na zwiększenie alokacji w 2017 roku. Informacja w tym zakresie, zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz przesłana do Wnioskodawców, którzy znaleźli się na ostatecznej liście rezerwowej nr 2, 

zgodnie z ich kolejnością, niezwłocznie po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej. 
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