Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w konkursie Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16

Ocena merytoryczna

Lp.

Numer
referencyjny
wniosku

Nazwa
Beneficjenta

Tytuł projektu

Wartość
Całkowita
wnioskowanego
wartość
dofinansowania
projektu (PLN)
(PLN)

Wynik oceny
środowiskowej

Liczba
Suma
Liczba
Procent
uzyskanych uzyskanych
uzyskanych
uzyskanych
punktów po punktów po
punktów po
punktów w
Wynik oceny
ocenie
ocenie
ocenie
stosunku do merytorycznej
specyficznej merytorycznej
horyzontalnej
maksymalnej
max 56/59
max 64/67
max 8 pkt.*
punktacji
pkt.**
pkt.
merytorycznej

Projekty ocenione pozytywnie podczas oceny merytorycznej, tj. które spełniły kryteria dopuszczające
oraz osiągnęły co najmniej 60% punktów do zdobycia na ocenie merytorycznej, tj. co najmniej 38,4/64 lub 40,2/67 pkt. ***

1.

2.

RPLB.04.01.00Gmina Żary
08-0001/16

Zakup lekkiego
samochodu
ratowniczogaśniczego oraz
specjalistycznego
sprzętu dla
OSP Żary - Kunice

RPLB.04.01.00Gmina Santok
08-0005/16

Zakup średniego
samochodu
ratowniczogaśniczego z
funkcją
ograniczania stref
skażeń

214 200,00

252 000,00

pozytywny

3

41

44

65,67

pozytywny

644 609,40

758 364,00

pozytywny

3

36,5

39,5

61,72

pozytywny

1

chemicznych dla
OSP Janczewo

2.

RPLB.04.01.00Gmina Lubsko
08-0006/16

3.

RPLB.04.01.00Gmina Sulęcin
08-0003/16

Oddział
Wojewódzki
Związku
Ochotniczych
RPLB.04.01.004.
Straży
08-0002/16
Pożarnych RP
Województwa
Lubuskiego w
Zielonej Górze

Zakup średniego
samochodu
ratowniczo825 631,35
gaśniczego dla
OSP Stara Woda,
Gmina Lubsko
Zakup samochodu
strażackiego wraz
ze
specjalistycznym
sprzętem
849 960,90
ratowniczym dla
Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Trzemesznie
Lubuskim
Tworzenie
systemu
ratownictwa
i ochrony przed
pożarami,
powodziami
9 696 374,74
i innymi
zagrożeniami
poprzez
doposażenie OSP
w samochody
ratowniczo-

971 946,00

pozytywny

3,5

36

39,5

61,72

pozytywny

999 954,00

pozytywny

3

35,5

38,5

60,16

pozytywny

11 419 799,70

pozytywny

4

47,5

51,5

80,47

pozytywny

2

gaśnicze
i specjalistyczny
sprzęt ratowniczy
SUMA 12 230 776,39 14 402 063,70

-

-

-

-

-

-

* Wynik oceny horyzontalnej projektu stanowi średnia arytmetyczna dwóch Ekspertów .
** Wynik oceny specyficznej projektu stanowi średnia arytmetyczna dwóch Ekspertów.
*** Minimalna liczba punktów, aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie wynosi łącznie 38,4/64 punktów (dotyczy projektów polegających na zakupie specjalistycznego
sprzętu ochrony przed powodzią i/lub zakupie specjalistycznego sprzętu ratowniczego) lub 40,2/67 punktów (dotyczy projektów polegających na zakupie specjalistycznego
sprzętu ochrony przed powodzią i/lub zakupie specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz rozwoju systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania).
Projekt rozpatrzony pozytywnie na etapie procedury odwoławczej.
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