
Lista Operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru  

(zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz LSR – Karta 1) w ramach Konkursu nr 18/2019 

Nr 

przedsięwzięcia 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

 

1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych 

Numer wniosku Tytuł operacji Cel / zakres  
Wnioskowana 

kwota wsparcia 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Numer identyfikacyjny 

wnioskodawcy 

1/18/2019 
Uruchomienie działalności 

gospodarczej „Usługi projektowe” 

Podjęcie działalności gospodarczej zgodnej z 

kwalifikacjami pozwalającej na utworzenie 

miejsca pracy, uzyskanie dochodu ze 

świadczonych usług, rozszerzenie wachlarza 

usług na rynku lokalnym, wdrożenie na rynek 

innowacyjnych usług. 

80 000,00 zł 
Olga Jagoda 

Molenda 
w trakcie nabywania 

2/18/2019 

Wprowadzenie innowacyjnych 

kompleksowych usług polegających 

na projektowaniu instalacji i sieci 

sanitarnych wraz z ich 

wykonawstwem z wykorzystaniem 

technologii bezwykopowych oraz 

sprzedaż materiałów 

hydraulicznych. 

Rozwój przedsiębiorczości poprzez utworzenie 

firmy działającej w branży projektowania i 

wykonawstwa instalacji i sieci sanitarnych w 

technologii bezwykopowej wraz ze sprzedażą 

materiałów. 

80 000,00 zł 
Kacper 

Krakowiak 
075750101 

3/18/2019 

Podjęcie działalności gospodarczej  

 i utworzenie firmy prowadzącej 

kompleksową obsługę imprez. 

Utworzenie własnej firmy oraz stworzenie 

miejsca pracy w branży rozrywkowej 

pozwalającej na wzrost dochodów własnych. 

80 000,00 zł 

Dorota 

Małgorzata 

Kempa 

031870536 



4/18/2019 Usługi projektowe Mariusz Ziółek. 

Otwarcie własnej działalności gospodarczej, 

uzyskanie dochodu, wejście na rynek 

budownictwa i inżynierii środowiska 

80 000,00 zł 
Mariusz Adam 

Ziółek 
075743911 

5/18/2019 

Uruchomienie działalności 

gospodarczej w zakresie handlu 

używanymi samochodami Ed-Cars 

Autohandel Dawid Bednarski. 

Stworzenie nowej działalności gospodarczej, 

dzięki której powstaną nowe miejsca pracy i 

generowany będzie zysk, co przyczyni się do 

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD. 

Ponadto wprowadzenie innowacyjnej usługi 

mobilnej generującej przychody. 

80 000,00 zł Dawid Bednarski 075742984 

6/18/2019 

Podjęcie działalności gospodarczej 

polegającej na świadczeniu usług 

remontowo-budowlanych. 

Utworzenie własnej firmy oraz stworzenie 

miejsca pracy w branży budowlanej 

pozwalającej na wzrost dochodów własnych. 

80 000,00 zł Rafał Adam Gajda 075726255 

7/18/2019 

Rozwój przedsiębiorczości poprzez 

utworzenie firmy świadczącej 

usługi budowlane. 

Podjęcie działalności gospodarczej w branży 

budowlanej i stworzenie miejsc pracy na 

obszarze LGD. 

80 000,00 zł 
Wiktor Patryk 

Kosałka 
075312396 

8/18/2019 

Utworzenie nowego 

przedsiębiorstwa działającego w 

branży motocyklowej. 

Kompleksowy warsztat 

motocyklowy. 

Utworzenie nowej działalności gospodarczej w 

postaci warsztatu motocyklowego. 
80 000,00 zł Dominik Zeliaś 071871920 

9/18/2019 
GABINET KOSMETOLOGII 

JAKUB GOLONKA 

Utworzenie przedsiębiorstwa  

z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń 

kosmetologicznych. 

80 000,00 zł 
Jakub Wiesław 

Golonka 
075752632 

10/18/2019 

Powstanie nowej działalności 

gospodarczej w branży 

rozrywkowej – Grzegorz  Kosowicz 

– firma „DJ Grześ”. 

Utworzenie i prowadzenie innowacyjnej 

działalności gospodarczej na terenie LGD – 

Dorzecze Wisły w branży rozrywkowej przez 

Wnioskodawcę, dla którego powstanie 

stanowisko pracy w wyniku samo zatrudnienia. 

80 000,00 zł 
Grzegorz 

Kosowicz 
075027836 



11/18/2019 

Kompleksowe usługi 

fotowoltaiczne – Sun Solution 

Hubert Kubicki 

Utworzenie mikroprzedsiębiorstwa 

świadczącego kompleksowe usługi 

fotowoltaiczne. 

80 000,00 zł Hubert Kubicki 075740500 

12/18/2019 

Rozwój przedsiębiorczości na 

obszarze LGD poprzez utworzenie 

wypożyczalni profesjonalnego 

sprzętu ogrodniczego. 

Podjęcie działalności gospodarczej  

w zakresie wypożyczalni sprzętu ogrodniczego 

na obszarze LGD – Dorzecze Wisły. 

80 000,00 zł Wojciech Pargieła 057618641 

13/18/2019 

Kobieca przedsiębiorczość 

społecznie odpowiedzialna 

Black_Diamond.pl 

Uruchomienie działalności polegającej na 

prowadzeniu butiku stacjonarnego  

o nazwie „Black_Diamond.pl” oraz sklepu 

internetowego z włączeniem dodatkowych 

kanałów sprzedaży  

tj. Facebook, Instagram, Allegro. 

80 000,00 zł 
Joanna Żurawska-

Bąk 
075767091 

14/18/2019 

Uruchomienie Sali bankietowo-

weselnej „Stara Szkoła” w msc. 

Słupiec, gm. Łubnice. 

Stworzenie Sali bankietowo-weselnej wraz z 

zapleczem kuchennym  

w miejscowości Słupiec w gminie Łubnice. 

80 000,00 zł 
Anna Elżbieta 

Dziekan 
075740245 

15/18/2019 

Rozwój przedsiębiorczości poprzez 

założenie firmy NEEDLE WORD  

z utworzeniem miejsca pracy  

i podniesieniem kompetencji 

zawodowych. 

Stworzenie pracowni szycia i haftu NEEDLE 

WORD. 
80 000,00 zł 

Ewa Katarzyna 

Kowalska 
075747081 

16/18/2019 

Utworzenie podmiotu 

gospodarczego pn. SI DESIGN 

Pracownia Materiałów 

Alternatywnych. 

Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego 

działającego w branży design użytkowego. 
80 000,00 zł 

Łukasz Rafał 

Siudak 
075786101 

 SUMA 1 280 000,00 zł  

 


