
Lp. Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Tytuł projektu

Liczba 

zdobytych 

punktów

Uwagi

1

WND-

POKL.08.02.01-18-

041/14

Rzeszowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A

ul. Szopena 51                                                               

35-959 Rzeszów
Transferencia 79,5

Wniosek rekomendowany do 

dofinansowania i skierowany do 

negocjacji

2

WND-

POKL.08.02.01-18-

035/14

CDG PRO Sp. z o.o.
Świlcza 145b                                                                         

36-072 Świlcza
INNOWACYJNA ONKOLOGIA 66,5

Wniosek rekomendowany do 

dofinansowania i skierowany do 

negocjacji

3

WND-

POKL.08.02.01-18-

038/14

Mariusz Onufer OPC 

Consulting

ul. Tęczowa 74/7B                                                          

53-603 Wrocław

Opracowanie i wdrożenie usługi w 

OPC Consulting
65,5

Wniosek nie przyjęty do 

dofinansowania z powodu 

nieuzyskania minimum 60% 

punktów w poszczególnych 

punktach oceny merytorycznej

4

WND-

POKL.08.02.01-18-

040/14

BD Center Spółka z o.o.
ul. Broniewskiego 1                                                          

35-222 Rzeszów

Science-to-Business. Transfer wiedzy 

szansą na rozwój podkarpackich 

przedsiębiorstw

63,5

Wniosek nie przyjęty do 

dofinansowania z powodu 

nieuzyskania minimum 60% 

punktów w poszczególnych 

punktach oceny merytorycznej

5

WND-

POKL.08.02.01-18-

034/14

BD Center Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

ul. Broniewskiego 1                                                            

35-222 Rzeszów

Social cooperatives of the future - 

implementacja niemieckich rozwiązań 

szansą na rozwój podkarpackich 

spółdzielni socjalnych

62

Wniosek rekomendowany do 

dofinansowania i skierowany do 

negocjacji

6

WND-

POKL.08.02.01-18-

037/14

Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 12/100                                                

39-400 Tarnobrzeg
"Wiedza i praktyka w kooperacji" 62

Wniosek nie przyjęty do 

dofinansowania z powodu 

nieuzyskania minimum 60% 

punktów w poszczególnych 

punktach oceny merytorycznej

7

WND-

POKL.08.02.01-18-

036/14

Spółdzielnia Pracy "Oświata" w 

Rzeszowie

ul. Piłsudskiego 31                                                           

35-074 Rzeszów

Współpraca ze sferą nauki kluczem 

do sukcesu podkarpackich MMŚP
50,5

Wniosek nie przyjęty do 

dofinansowania z powodu 

nieuzyskania minimum 60 pkt. 

ogółem za spełnianie ogólnych 

kryteriów merytorycznych

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2014 r.

Po zapoznaniu się z Protokołem z posiedzenia Komisji 

Oceny Projektów dotyczącym IV rundy konkursu nr 

44/POKL/8.2.1/2014 zatwierdzam listę rankingową.

Lista zamieszczona powyżej nie uwzględnia wyników negocjacji i procedury odwoławczej.

Ostateczna ilość wniosków, które uzyskały dofinansowanie zależeć będzie od wyników procesu negocjacji oraz limitu dostępnej alokacji na konkurs.

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie zostanie opublikowana po zakończeniu procesu podpisywania umów.

Wniosek rekomendowany do dofinansowania

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu niespełniania kryteriów horyzontalnych

Wniosek skierowany do ponownej oceny formalnej

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 pkt. ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych

Wniosek nie przyjęty do dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej

Wniosek otrzymał wymagane 60 pkt. ogółem oraz 60% pkt. w poszczególnych punktach oceny merytorycznej ale nie otrzymał dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji na konkurs

Wniosek rekomendowany do dofinansowania i skierowany do negocjacji

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (ułożonych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów) 

w ramach IV rundy konkursu otwartego nr  44/POKL/8.2.1/2014 ogłoszonego w dniu 31-03-2014

Tomasz Czop


