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1 RPLU.12.04.00-06-0069/18
Firma Produkcyjno-Handlowa "Woźniak" 

Krzysztof Woźniak

 Lisów 155A 

21-100 Lisów
7140002505 Gotowi na sukces 1 479 816,00 zł 1 676 616,00 zł 1 425 123,60 zł 21.12.2018 95

Projekt spełnił kryteria wyboru projektów i 

uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz został 

wybrany do dofinansowania.

Projekt  po procedurze odwoławczej otrzymał 

95 pkt.

Projekt wybrany do 

dofinansowania w wyniku 

skierownia do właściwego 

etapu oceny po pozytywnym 

rozpatrzeniu procedury 

odwoławczej 

2 RPLU.12.04.00-06-0042/18

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Wincentego Witosa w 

Leśnej Podlaskiej

ul Bialska 7 21-542 

Leśna Podlaska 
5371684337 Potęgowanie Kompetencji 847 828,29 zł 997 445,05 zł 847 828,29 zł 20.12.2018 90

Projekt spełnił kryteria wyboru projektów i 

uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz został 

wybrany do dofinansowania. 

Projekt  po procedurze odwoławczej otrzymał 

90 pkt.

Projekt wybrany do 

dofinansowania w wyniku 

skierownia do właściwego 

etapu oceny po pozytywnym 

rozpatrzeniu procedury 

odwoławczej 

Projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz zostały wybrane do dofinansowania

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymagana liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z II posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18

                   Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się 

poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.                                  

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18 zgodnie z uchwałą  Nr CCCIII/5961/2018 z dnia 26 września 2018 r zmieniony uchwałami Nr CCCXV/6187/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego 

z dnia 13 listopada 2018 r. oraz Nr LXVI/1509/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18,  dostępna była kwota 31 646 916,00 zł, w ramach której utworzona została rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 

w wysokości minimum 3 164 691,60 zł. W wyniku przeprowadzonych negocjacji w ramach II posiedzenia KOP, 2 projekty na  kwotę dofinansowania 2 327 644,29 zł  zostały ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania z rezerwy finansowej na procedurę odwoławczą.


