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Projekt „Własna firma Twoja szansą!”  

realizowany w ramach 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa VII – Konkurencyjny rynek pracy 

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej 
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1)  Lista rankingowa osób, których wnioski zostały 

rekomendowane do uzyskania dofinansowania 

 

 

LP 
NUMER WNIOSKU O 

PRZYZNANIE DOTACJI 

LICZBA 
UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 

UWAGI 

1.  60/WS/D/2017 87 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania w ramach pozostałego limitu 
miejsc 15% 

2.  61/WS/D/2017 83,5 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania w ramach pozostałego limitu 
miejsc 15% 

3.  70/WS/D/2017 83 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania w ramach pozostałego limitu 
miejsc 15% 

4.  94/WS/D/2017 82,5 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania w ramach pozostałego limitu 
miejsc 15% 

5.  79/WS/D/2017 81 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania w ramach pozostałego limitu 
miejsc 15% 

6.  26/WS/D/2017 79 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania w ramach pozostałego limitu  
miejsc 15% 

7.  77WS/D/2017 79 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania w ramach pozostałego limitu 
miejsc 15% 

8.  22/WS/D/2017 78,5 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania w ramach pozostałego limitu 
miejsc 15% 

9.  64/WS/D/2017 78,5 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania w ramach pozostałego limitu 
miejsc 15% 

10.  66/WS/D/2017 77 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania w ramach pozostałego limitu 
miejsc 15% 

11.  87/WS/D/2017 76,5 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania w ramach pozostałego limitu 
miejsc 15% 

12.  11/WS/D/2017 75,5 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania w ramach pozostałego limitu 
miejsc 15% 
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2) Lista rezerwowa osób, których wnioski zostały 

ocenione pozytywnie, ale nie uzyskały 

dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli 

środków finansowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

LP 
NUMER WNIOSKU O 

PRZYZNANIE DOTACJI 

LICZBA 
UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 

UWAGI 

1.  45/WS/D/2017 73,5 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania -wyczerpanie puli środków 
finansowych 

2.  58/WS/D/2017 72,5 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania -wyczerpanie puli środków 
finansowych 

3.  75/WS/D/2017 72,5 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania -wyczerpanie puli środków 
finansowych 

4.  10/WS/D/2017 71 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania -wyczerpanie puli środków 
finansowych 

5.  71/WS/D/2017 65,5 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania -wyczerpanie puli środków 
finansowych 

6.  37/WS/D/2017 61 
wniosek rekomendowany do uzyskania 

dofinansowania -wyczerpanie puli środków 
finansowych 
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3) Lista rankingowa osób, których wnioski nie zostały 

rekomendowane do uzyskania dofinansowanie 

 

 

 

 

LP 
NUMER WNIOSKU O 

PRZYZNANIE DOTACJI 

LICZBA 
UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 

UWAGI 

1.  28/WS/D/2017 62 
Wniosek nie rekomendowany do 

dofinansowania – nie uzyskał min. 60% w co 
najmniej jednym z kryteriów oceny 

2.  96/WS/D/2017 60 
Wniosek nie rekomendowany do 

dofinansowania – nie uzyskał min. 60% w co 
najmniej jednym z kryteriów oceny 

3.  95/WS/D/2017 56,5 
Wniosek nie rekomendowany do 

dofinansowania – nie uzyskał min. 60% ogólnej 
sumy punktów 

4.  52/WS/D/2017 54 
Wniosek nie rekomendowany do 

dofinansowania – nie uzyskał min. 60% ogólnej 
sumy punktów 

5.  97/WS/D/2017 53 
Wniosek nie rekomendowany do 

dofinansowania – nie uzyskał min. 60% ogólnej 
sumy punktów 

6.  46/WS/D/2017 53 
Wniosek nie rekomendowany do 

dofinansowania – nie uzyskał min. 60% ogólnej 
sumy punktów 

7.  34/WS/D/2017 51 
Wniosek nie rekomendowany do 

dofinansowania – nie uzyskał min. 60% ogólnej 
sumy punktów 

8.  62/WS/D/2017 46 
Wniosek nie rekomendowany do 

dofinansowania – nie uzyskał min. 60% ogólnej 
sumy punktów 

9.  40/WS/D/2017 44,5 
Wniosek nie rekomendowany do 

dofinansowania – nie uzyskał min. 60% ogólnej 
sumy punktów 

10.  76/WS/D/2017 43,5 
Wniosek nie rekomendowany do 

dofinansowania – nie uzyskał min. 60% ogólnej 
sumy punktów 

11.  54/WS/D/2017 38 
Wniosek nie rekomendowany do 

dofinansowania – nie uzyskał min. 60% ogólnej 
sumy punktów 

12.  24/WS/D/2017 36,5 
Wniosek nie rekomendowany do 

dofinansowania – nie uzyskał min. 60% ogólnej 
sumy punktów 


