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1 RPLU.12.01.00-06-0077/20
Agencja Rozwoju 

Roztocza sp. z o.o

ul. Łaszczowiecka 9 

22-600 Tomaszów 

Lubelski

9211979853 "Frajda przedszkolaka" 1 202 937,10 zł 1 415 220,12 zł 1 202 937,10 zł 09.07.2020 103,5

Projekt spełnił kryteria wyboru projektów 

i uzyskał wymaganą liczbę punktów, 

jednak kwota przeznaczona 

na dofinansowanie projektów w konkursie 

nie wystarcza na wybranie 

go do dofinansowania

2 RPLU.12.01.00-06-0074/20
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO - 

SZKOLNY JOANNA GĘBAL

ul. Botaniczna 16 

22-100 Chełm
5632302703 PRZEDSZKOLE Z KLASĄ 510 298,25 zł 600 351,25 zł 510 298,25 zł 09.07.2020 73

Projekt spełnił kryteria wyboru projektów 

i uzyskał wymaganą liczbę punktów, 

jednak kwota przeznaczona 

na dofinansowanie projektów w konkursie 

nie wystarcza na wybranie 

go do dofinansowania

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie ich do dofinansowania

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów 

z II posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20

                    Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020                                  

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego 

Uchwałą nr CXVII/2390/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. z późn. zm., dostępna jest kwota  19 678 707,00 zł, w ramach której utworzona została rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości 1 967 870,70 zł. 

W wyniku przeprowadzonych negocjacji w ramach II posiedzenia KOP, 2 projekty na kwotę dofinansowania 1 713 235,35 zł spełniły kryteria wyboru projektów

i uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak nie zostały wybrane do dofinansowania z uwagi na niewystarczającą kwotę  środków  przeznaczonych  na  dofinansowanie  projektów.


