Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z II posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery,
godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę,
Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Lp.

1

2

Nr wniosku w LSI2014

Nazwa Wnioskodawcy

Siedziba
Wnioskodawcy

RPLU.09.04.00-06-0043/19

Rehamed Dariusz Gwizdak
Spółka Jawna

Kalinowice 121h
22-400 Kalinowice

RPLU.09.04.00-06-0002/19

NIEPUBLICZNE
PRZEDSZKOLE BAJKOWY
DWOREK MARTA ŻWIRSKA

ul. Jarzębinowa 4
21-040 Kalinówka

NIP

Tytuł projektu

9223046038

„Żłobek – " Kangurkowo"
opieka, szansą na powrót do
aktywności zawodowej
rodziców z Miasta Zamość i
Gminy Zamość”

5631910122

Utworzenie żłobka w
miejscowości Turka szansą
na rozwój zawodowy
rodziców

Ostateczna
kwota
dofinansowania

2 204 103,92 zł

1 060 341,52 zł

Koszt całkowity
projektu

2 449 004,35 zł

1 178 157,24 zł

Wkład UE

2 081 653,69 zł

1 001 433,65 zł

Data wpływu
wniosku

Liczba
uzyskanych
punktów

Wynik oceny

93,5

Projekt spełnił kryteria wyboru projektów
i uzyskał wymaganą liczbę punktów,
jednak nie uzyskał progu punktowego
umożliwiającego wybranie go do
dofinansowania.

90,5

Projekt spełnił kryteria wyboru projektów
i uzyskał wymaganą liczbę punktów,
jednak nie uzyskał progu punktowego
umożliwiającego wybranie go do
dofinansowania.

30.08.2019

31.07.2019

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak nie uzyskały wymaganego progu punktowego pozwalajacego na dofinansowanie projektu
Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19 zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego
Uchwałą nr LII/1219/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. z późn. zm., dostępna jest kwota 50 252 670,00 zł, w ramach której utworzona została rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości 5 025 267,00 zł.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji w ramach II posiedzenia KOP, 2 projekty na kwotę dofinansowania 3 264 445,44 zł spełniły kryteria wyboru projektów
i uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak nie uzyskały progu punktowego umożliwiającego wybranie ich do dofinansowania.

Uwagi

