
Lp. Nr wniosku w LSI2014EFS Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu

Kwota 

wnioskowanego 

dofinansowania

Koszt całkowity 

projektu
Liczba punktów Wynik oceny Uwagi

1 RPLU.10.01.00-06-0001/16

Stowarzyszenie Rozwoju 

Aktywności Społecznej 

"Triada"

Usługi rozwojowe dla MŚP w 

podregionie bialskim i chełmsko - 

zamojskim

16 379 965,80 zł 19 270 548,00 zł 100

Projekt spełnił kryteria  i 

uzyskał wymaganą liczbę 

punktów

Wnioskodawca odstąpił od podpisania 

umowy

2 RPLU.10.01.00-06-0005/16

"QS ZURICH" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wsparcie rozwojowe dla MŚP z 

podregionu bialskiego i 

chełmsko-zamojskiego

16 218 510,00 zł 19 080 600,00 zł 97,5

Projekt spełnił kryteria  i 

uzyskał wymaganą liczbę 

punktów

Projekt wybrany do dofinansowania w 

ramach dostępności alokacji 

przeznaczonej na konkurs, która 

spowodowana jest odmową 

podpisania umowy o dofinansowanie 

przez wnioskodawcę; którego projekt 

został wybrany do dofinansowania w 

ramach danego konkursu. (podregion 

bialski i chełmsko – zamojski)

3 RPLU.10.01.00-06-0018/16

Wielkopolski Instytut 

Rozwoju 

Przedsiębiorczości i 

Edukacji Łukasz Dymek

Broker usług rozwojowych - 

podregion bialski i chełmsko-

zamojski

16 376 558,66 zł 19 266 539,60 zł 88

Projekt spełnił kryteria  i 

uzyskał wymaganą liczbę 

punktów

1 RPLU.10.01.00-06-0017/16

Consultor Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

Usługi rozwojowe dla 

przedsiebiorstw z podregionu 

puławskiego

8 678 995,66 zł 10 210 583,13 zł 100

Projekt spełnił kryteria  i 

uzyskał wymaganą liczbę 

punktów

Wnioskodawca odstąpił od podpisania 

umowy

Podregion bialski i chełmsko - zamojski

Podregion puławski

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z uwzględnieniem podziału na podregiony z posiedzenia KOP w ramach naboru 

nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian , Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian , 

Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Nabór nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16
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2 RPLU.10.01.00-06-0010/16
"Puławskie Centrum 

Przedsiębiorczości"

Podmiotowy System 

Finansowania - podregion 

puławski

6 720 525,00 zł 7 917 525,00 zł 95,5

Projekt spełnił kryteria  i 

uzyskał wymaganą liczbę 

punktów

Projekt wybrany do dofinansowania w 

ramach dostępności alokacji 

przeznaczonej na konkurs, która 

spowodowana jest odmową 

podpisania umowy o dofinansowanie 

przez wnioskodawcę; którego projekt 

został wybrany do dofinansowania w 

ramach danego konkursu. (podregion 

puławski)

1 RPLU.10.01.00-06-0007/16
Lubelska Fundacja 

Rozwoju

Dofinansowanie Usług 

Rozwojowych w podregionie 

lubelskim

16 799 989,74 zł 19 764 693,82 zł 99

Projekt spełnił kryteria  i 

uzyskał wymaganą liczbę 

punktów

Wnioskodawca odstąpił od podpisania 

umowy

projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały kolejno największą liczbę punktów

projekty wybrane do dofinansowania, w stosunku do  których Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy

Podregion lubelski

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CXXVIII/2686/2016 z dnia 27

września 2016 r., dostępna jest kwota 42 000 000,00 zł, w ramach której utworzona została rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości 4 200 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 41 858 951,20 zł zostało ocenionych pozytywnie i

wybranych do dofinansowania. 

Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania i umieszczonych na: 

1) miejscu numer 1 (podregion bialski i chełmsko - zamojski)

2) miejscu numer 1 (podregion puławski)

3) miejscu numer 1 (podregion lubelski)

na Liście ocenionych projektów z uwzględnieniem podziału na podregiony z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16. W związku z powyższym, na podstawie uchwały Zarządu Wojewodztwa Lubelskiego Nr CLXIV3314/2017 z dnia 21 lutego

2017 r. w ramach dostępnych środków, uzyskanych z kwoty przeznaczonej pierwotnie na dofinansowanie projektów znajdujących się na miejscach numer 1 na Liście ocenionych projektów z uwzględnieniem podziału na podregiony z I posiedzenia KOP (podregion bialski i chełmsko – zamojski oraz

podregion puławski) wybrano do dofinansowania 2 projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały kolejno największą liczbę punktów i znajdują się odpowiednio na Liście ocenionych projektów z uwzględnieniem podziału na podregiony z I posiedzenia KOP na:

1) miejscu numer 2 (podregion bialski i chełmsko – zamojski)

2) miejscu numer 2 (podregion puławski).

W związku z tym, że na Liście ocenionych projektów z uwzględnieniem podziału na podregiony z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów (podregion lubelski) na kolejnych miejscach znajdują się projekty, które nie spełniają wymagań minimalnych, aby uzyskać dofinansowanie nie wybiera się

Wnioskodawcy na podregion lubelski.
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