
1. RPDS.04.04.04-02-0007/17

EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na 

ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu 

Trójgarbu i Chełmca

Gmina Czarny Bór 1 620 000,00 zł 1 377 000,00 zł 85,50   TAK

2. RPDS.04.04.04-02-0004/17

Ochrona specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Góry 

Kamienne" poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego w 

wyniku budowy systemu ścieżek rowerowych

Gmina Kamienna Góra 2 646 746,36 zł 1 254 263,64 zł 77,50   TAK

3. RPDS.04.04.04-02-0006/17

Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów 

przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele 

edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na 

obszary cenne przyrodniczo

Gmina Miasto  Boguszów - Gorce 2 095 590,00 zł 1 685 550,00 zł 75,00   TAK

4. RPDS.04.04.04-02-0002/17

Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz 

rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki 

rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej 

"Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w 

Gminie Walim

Gmina Walim 11 776 971,24 zł 6 022 170,54 zł 71,60   TAK

5. RPDS.04.04.04-02-0003/17

Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w 

Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia 

oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo
Gmina Wałbrzych 1 440 225,47 zł 1 214 363,93 zł 64,95   TAK

6. RPDS.04.04.04-02-0005/17

Chronimy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki 

dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w 

Lubachowie

Gmina Świdnca 911 176,29 zł 416 513,34 zł 55,90   NIE 
1

*   - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z póź. zmianami)

** - Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich etapów oceny wynosi 94 punktów.

1
 - Projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na  wybranie go do dofinansowania we wnioskowanej wysokości. 

(TAK/NIE ) 
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