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Numer RPMA Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy
Wartość projektu 

ogółem

Wydatki 

kwalifikowane 

Wnioskowane 

dofinansowanie  

ogółem                                                  

(UE+BP)

Wnioskowane 

dofinansowanie 

(UE)

Wnioskowane 

dofinansowanie 

(BP)

Liczba 

punktów 

uzyskana 

przez projekt

Procent 

maksymalnej 

liczby punktów 

możliwych do 

zdobycia*

Komentarz**

1

Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów 

Unijnych

RPMA.09.02.01-14-7709/17 Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku Miasto Stołeczne Warszawa 1 399 920,00 1 399 920,00 1 301 920,00 1 119 936,00 181 984,00 100 nd.

brak danych

2

Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów 

Unijnych

RPMA.09.02.01-14-7713/17 Deinstytucjonalizacja usług społecznych "Fundacji Dom z Sercem" Fundacja Dom z Sercem 1 247 280,00 1 247 280,00 1 159 970,40 997 824,00 162 146,40 91,5 nd.

brak danych

brak danychbrak danych brak danych brak danych
Suma: 2 647 200,00 zł        2 647 200,00 zł     2 461 890,40 zł      2 117 760,00 zł      344 130,40 zł         

brak danych brak danych brak danych

brak danychbrak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

* nie dotyczy EFS brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

** uzupełnić jedynie w przypadku wniosków po procedurze odwoławczej oraz w przypadku braku możliwości podpisania umowy o dofinansowanie brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

brak danychbrak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

brak danychbrak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

brak danychbrak danych brak danych

Analiza wykorzystania alokacji w ramach konkursu nr 

RPMA.09.02.01-IP.01-14-032/16

Alokacja ogółem

(EUR)

UE

(EUR)

BP

(EUR)

Alokacja ogółem

(PLN)

UE

(PLN)

BP

(PLN) brak danych brak danych brak danych

brak danychbrak danych brak danych

Alokacja na konkurs 3 487 500,00 3 000 000,00 487 500,00 15 047 865,00 12 944 400,00 2 103 465,00

brak danych brak danych brak danych

brak danychbrak danych brak danych

Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów, które uzyskały 

wymagane minimum punktowe i zostały skierowane do 

dofinansowania

570 568,84 490 813,02 79 755,82 2 461 890,40 2 117 760,00 344 130,40

brak danych brak danych brak danych

brak danychbrak danych brak danych

Pozostała alokacja  przeznaczona na konkurs 2 916 931,16 2 509 186,98 407 744,18 12 585 974,60 10 826 640,00 1 759 334,60

brak danych brak danych brak danych

brak danychbrak danych brak danych

Kurs Euro EBC z dn. 27.02.2017 r. 4,3148

brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

brak danychbrak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

brak danychbrak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

brak danychbrak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-032/16 dla Osi Priorytetowej IX 

„Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”  RPO WM 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 427/228/17

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 21 marca 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


