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Załącznik nr 1 do protokołu z  posiedzenia KOW z dnia 08.06.2017r.                     
 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA 
Oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu 

„Start w biznesie z IPC”  
 

Lp. 

Nr wniosku o 
jednorazową 

dotację 
inwestycyjną 

Ostatecznie 
uzyskana liczba 

punktów 
(średnia z 

dwóch ocen) 

Wynik oceny 

1. 
6/ JDI /5.7/2017 

92 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

2. 
21/JDI /5.7/2017 

91,5 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

3. 
19/JDI /5.7/2017 

91 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

4. 
2/ JDI /5.7/2017 

89 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

5. 
22/JDI /5.7/2017 

88,5 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

6. 
23/JDI /5.7/2017 

88,5 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

7. 
25/JDI /5.7/2017 

88 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

8. 
18/JDI /5.7/2017 

87 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

9. 
27/JDI /5.7/2017 

86,5 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

10. 
8/ JDI /5.7/2017 

86 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

11. 
12/JDI /5.7/2017 

84,5 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 
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12. 
30/JDI /5.7/2017 

82,5 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

13. 
28/JDI /5.7/2017 

82,5 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

14. 
26/JDI /5.7/2017 

81 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

15. 
11/JDI /5.7/2017 

81 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

16. 
17/JDI /5.7/2017 

80 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

17. 
32/JDI /5.7/2017 

79 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

18. 
1/ JDI /5.7/2017 

79 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

19. 
10/JDI /5.7/2017 

79 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

20. 
20/JDI /5.7/2017 

79 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

21. 
5/ JDI /5.7/2017 

78 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

22. 
7/ JDI /5.7/2017 

77,5 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

23. 
4/ JDI /5.7/2017 

76,5 

Wniosek oceniony pozytywnie 
– rekomendowany do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej 

24. 
3/ JDI /5.7/2017 

76 

Wniosek oceniony pozytywnie  
–  umieszczony na liście rezerwowej 

25. 
14/JDI /5.7/2017 

76 

Wniosek oceniony pozytywnie  
–  umieszczony na liście rezerwowej 

26. 
15/JDI /5.7/2017 

76 

Wniosek oceniony pozytywnie  
–  umieszczony na liście rezerwowej 

27. 
16/JDI /5.7/2017 

75 

Wniosek oceniony pozytywnie  
–  umieszczony na liście rezerwowej 

28. 
13/JDI /5.7/2017 

73 

Wniosek oceniony pozytywnie  
–  umieszczony na liście rezerwowej 

29. 
29/JDI /5.7/2017 

70,5 

Wniosek oceniony pozytywnie  
–  umieszczony na liście rezerwowej 
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30. 
9/ JDI /5.7/2017 

70 

Wniosek oceniony pozytywnie  
–  umieszczony na liście rezerwowej 

31. 
33/JDI /5.7/2017 

69 

Wniosek oceniony pozytywnie  
–  umieszczony na liście rezerwowej 

32. 
31/JDI /5.7/2017 

65,5 

Wniosek oceniony pozytywnie  
–  umieszczony na liście rezerwowej 

33. 
24/JDI /5.7/2017 

60 

Wniosek oceniony pozytywnie  
–  umieszczony na liście rezerwowej 

 
 


