
Rzeszów, 12.01.2022r. 

WSTĘPNA LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH 

 

Wnioski rekomendowane do przyznania wsparcia finansowego w ramach realizacji projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej 

w subregionie I” złożonych przez Grupy Inicjatywne w ramach 3 rundy naboru  

Wnioski rekomendowane do przyznania wsparcia finansowego 

Lp. Numer Wniosku 

Suma punktów 

przyznanych przez 

Eksperta nr 1 

Suma punktów 

przyznanych przez 

Eksperta nr 2 

Łączna suma 

uzyskanych 

punktów* 

Przyznana kwota 

wsparcia finansowego 

(dotacji) 

Przyznana kwota 

wsparcia 

pomostowego 

1. WN4/ROWES-SUB1/KOP3/GI/2021 84 pkt. 83 pkt. 83,5 pkt. 210 200,00 zł 80 400,00 zł 

2. WN5/ROWES-SUB1/KOP3/GI/2021 80 pkt. 80 pkt. 80 pkt. 63 060,00 zł 28 800,00 zł  

3. WN2/ROWES-SUB1/KOP3/GI/2021 74 pkt. 74 pkt. 74 pkt. 84 080,00 zł 62 400,00 zł 

4. WN1/ROWES-SUB1/KOP3/GI/2021 73 pkt. 73 pkt. 73 pkt. 126 120,00 zł 28 800,00 zł 

5. WN7/ROWES-SUB1/KOP3/GI/2021 72 pkt. 72 pkt. 72 pkt. 63 060,00 zł 40 800,00 zł 

* średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez dwóch Ekspertów 

 

  



WSTĘPNA LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH 

 

Wnioski odrzucone z przyczyn merytorycznych w ramach realizacji projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I” 

złożonych przez Grupy Inicjatywne w ramach 3 rundy naboru  

Wnioski odrzucone z przyczyn merytorycznych 

Lp. Numer Wniosku 

Suma punktów 

przyznanych przez 

Eksperta nr 1 

Suma punktów 

przyznanych przez 

Eksperta nr 2 

Łączna suma 

uzyskanych 

punktów* 

Przyznana kwota 

wsparcia finansowego 

(dotacji) 

Przyznana kwota 

wsparcia 

pomostowego 

1. WN6/ROWES-SUB1/KOP3/GI/2021 66 pkt. 66 pkt. 66 pkt. 0,00 zł 0,00 zł  

2. WN9/ROWES-SUB1/KOP3/GI/2021 66 pkt. 66 pkt. 66 pkt. 0,00 zł 0,00 zł  

3. WN8/ROWES-SUB1/KOP3/GI/2021 58 pkt. 58 pkt. 58 pkt. 0,00 zł 0,00 zł  

4. WN3/ROWES-SUB1/KOP3/GI/2021 52 pkt. 52 pkt. 52 pkt. 0,00 zł 0,00 zł  

* średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez dwóch Ekspertów 

 

Wnioskodawcy, któremu nie zostanie przyznane wsparcie finansowe (dotacja)/podstawowe wsparcie pomostowe/przedłużone wsparcie pomostowe w 

formie finansowej lub uzyskał pomniejszoną kwotę dofinansowania ma możliwość (zgodnie z §10 Regulaminu wsparcia finansowego projektu  „ROWES - 

wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I”) złożenia na adres Realizatora projektu pisemnego odwołania o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania drogą elektroniczną informacji o wyniku oceny.  

Odwołanie złożone po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Komisję Oceny Projektów.  

W wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej możliwe są zmiany w kolejności na Ostatecznej Liście rankingowej. 


