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Informacja o ostatecznej liście przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych („miękkich”) oraz o wyborze 
partnerów w ramach realizacji projektu pn. „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do życia 

i rozwoju” planowanego do finansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny 

 
 

W dniu 21.09.2020 r. odbyło się spotkanie członków Komisji Zespołu Oceniającego w celu 

omówienia i oceny złożonych propozycji przedsięwzięć i propozycji partnerstwa, przesłanych 

w odpowiedzi na otwarty nabór propozycji przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych („miękkich”) 

oraz otwarty nabór ofert na wybór partnerów do przygotowania i realizacji projektu pn. „Smart Legnica 

- wielopokoleniowe miejsce do życia i rozwoju” planowanego do finansowania ze środków 

Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach 

Programu „Rozwój Lokalny. 

Ocenie poddano 5 ofert propozycji przedsięwzięć oraz 5 propozycji partnerstwa. Przygotowano listę 

rankingową i rekomendacje dla Rady Rozwoju – Kierownictwa Urzędu. 

Następnie, stosownie do treści Rozdziału 3 pkt 6 oraz pkt 8 Regulaminu otwartego naboru 

propozycji przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych („miękkich”) do przygotowania i realizacji projektu 

„Smart Legnica – wielopokoleniowe miejsce do życia i rozwoju” w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, 

Rada Rozwoju doceniając potencjał złożonych propozycji przedsięwzięć zdecydowała o przyjęciu 3 

zadań, a dla 2 zobowiązała Przewodniczącego Zespołu Oceniającego do doprecyzowania ostatecznego 

zakresu merytorycznego i finansowego z Wnioskodawcą, co uczyniono. Na podstawie wykonanych 

czynności Rada Rozwoju przyjęła do Projektu „Smart Legnica – wielopokoleniowe miejsce do życia 

i rozwoju” pomysły wszystkich 5 Wnioskodawców, wg następującej listy: 

L.p. PODMIOT TYTUŁ WARTOŚĆ 
OFERTY 

PUNKTACJA 
na etapie 

oceny ofert 
1. Szkole Schronisko 

Młodzieżowe w Legnicy 
ul. Jordana 17 
59-220 Legnica 

Zajęcia edukacyjne pt. „Turystyka 
regionalna – poznaj miasto, w 
którym mieszkasz”. 

25 000 12,5 

2. Szkole Schronisko 
Młodzieżowe w Legnicy 
ul. Jordana 17 
59-220 Legnica 

Zajęcia edukacyjne pt. „Człowiek i 
przyroda”. 

40 000 11 

3. Stowarzyszenie Klub 
Sportowy Sparta Legnica 
ul. Żeromskiego 20B/26 
59-220 Legnica 

Rodzinny Festiwal Koszykówki oraz 
Lekkoatletyki Miasta Legnicy. 

48 000 10 

4. Stowarzyszenie Centrum 
Mediacji TRIALOG 
ul. Szkolna 7 
59-220 Legnica 

Legnica. Miasto przyjazne mediacji. 
Po ustaleniach z wnioskodawcą 
przyjęto propozycję 
przedsięwzięcia w zawężonym 
zakresie, pod nowym tytułem: 
Mediacje rówieśnicze. 

53 750 11,5 
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5.  Muzeum Techniki i 
Motoryzacji 
ul. Sudecka 3 
59-220 Legnica 
 

Ekologiczna alternatywa. 
Uruchomienie innowacyjności w 
myśleniu młodzieży o motoryzacji 
w Legnicy, na podstawie 
budowanych przez nich pojazdów 
alternatywnych. 
 
Po ustaleniach z wnioskodawcą 
przyjęto propozycję 
przedsięwzięcia w 
zmodyfikowanym zakresie 
rzeczowym i finansowym, pod 
nowym tytułem: 
Legnicka retrozagadka. 

80 000 18 

 

Rada Rozwoju stosownie do treści Rozdziału 6 pkt 6 oraz pkt 8 Regulaminu otwartego naboru ofert 

na wybór partnerów do przygotowania i realizacji projektu pn. „Smart Legnica - wielopokoleniowe 

miejsce do życia i rozwoju” w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, dokonała wyboru 4 Partnerów 

z największą liczbą punktów, wg nw. listy, przy czym w przypadku Fundacji Teatr AVATAR zobowiązała 

Zespół Miejski do przygotowania zadania partnerskiego w zmodyfikowanym zakresie rzeczowym 

i finansowym, z zachowaniem racjonalności kosztowej oraz optymalizacji wpływu zadania 

na zidentyfikowane problemy. 

L.p. PODMIOT OBSZAR PUNKTACJA 
na etapie 

oceny ofert 
1. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 

Al. Orła Białego 2 
59-220 Legnica 

Zwiększenie świadomości ekologicznej 
oraz adaptacji do zmian klimatu wśród 
legniczan 

33,5 

2. Fundacja Wspierania Kultury Ruchu 
OCELOT 
ul. Jaworzyńska 219 
59-220 Legnica 

Wzmocnienie tożsamości lokalnej i 
więzi społecznych legniczan 

32,5 

3. Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy 
ul. Rynek 9 
59-220 Legnica 

Wzmocnienie innowacyjności 
społecznej i gospodarczej 

29 

4.  Fundacja Teatr AVATAR 
ul. św. Piotra 14 
59-220 Legnica 

Wzmocnienie tożsamości lokalnej i 
więzi społecznych legniczan 

25,5 

Propozycja partnerstwa Muzeum Techniki i Motoryzacji, która uzyskała na etapie oceny najniższą liczbę 

24 punktów, nie została przyjęta do realizacji. 

 
 


