
 

 

Lista Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria, wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 20/2020 

 

 

Operacje, które uzyskały minimum punktowe w ramach oceny – Karta 2 

Nr 

przedsięwzięcia 
Nazwa przedsięwzięcia 

1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych 

Numer wniosku 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Tytuł operacji Cel / zakres  

Wnioskowana 

kwota 

wsparcia 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego  

się o wsparcie 

Uzasadnienie 

przyznanej kwoty 

wsparcia w 

przypadku innej 

niż wnioskowana 

(wskazanie czy 

mieści się w 

limicie środków 

na konkurs) 

10/20/2020 39 

Stworzenie nowego 

podmiotu gospodarczego 

oferującego pakiet 

innowacyjnych  w 

regionie produktów i 

usług 

przeciwpożarowych, 

BHP, dekontaminacji, 

ozonowania i 

dezynsekcji 

pomieszczeń, 

powierzchni i 

przestrzeni. 

Podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy zamierza rozpocząć działalność 

gospodarczą i utworzyć nową firmę 

oferującą pakiet innowacyjnych w 

regionie produktów i usług 

przeciwpożarowych, BHP, 

dekontaminacji, ozonowania i 

dezynsekcji pomieszczeń, powierzchni i 

przestrzeni działającą na terenie 

województwa świętokrzyskiego. 

80 000,00 80 000,00 

Norbert 

Mateusz 

Strojnowski 

076496472 

 

 

 

 

 

 

TAK 



 

6/20/2020 34 

Stworzenie podmiotu 

gospodarczego 

zajmującego się 

organizacją imprez 

rozrywkowych i 

rekreacyjnych, 

działalnością 

organizatora wyjazdów 

turystycznych oraz 

usługami pilotów 

wycieczek i 

przewodników 

turystycznych. 

Celem operacji jest utworzenie miejsca 

pracy na obszarze LGD. Operacja 

będzie wiązała się ze stworzeniem 

podmiotu gospodarczego zajmującego 

się organizacją imprez rozrywkowych i 

rekreacyjnych, działalnością 

organizatora wyjazdów turystycznych 

oraz usługami pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych (biuro 

podróży). 

80 000,00 80 000,00 
Paweł 

Nowakowski 
076485834 

 

 

 

 

 

 

TAK 

1/20/2020 32 

Podjęcie działalności 

gospodarczej  

 i utworzenie firmy 

prowadzącej 

kompleksową obsługę 

imprez. 

Wprowadzenie na rynek regionalny 

usługi kompleksowej organizacji 

imprez (obsługa muzyczna, barmańska i 

rekwizytowa) z możliwością wynajmu 

poszczególnych elementów 

stanowiących uatrakcyjnienie wydarzeń  

rozrywkowych. 

80 000,00 80 000,00 

Dorota 

Małgorzata 

Kempa 

031870536 

 

 

 

TAK 

2/20/2020 32 

Rozwój 

przedsiębiorczości 

poprzez utworzenie 

działalności w zakresie 

świadczenia usług 

cukierniczych i 

gastronomicznych. 

Podjęcie mobilnej działalności w 

branży gastronomiczne. Zakup sprzętu i 

narzędzi kuchennych z utworzeniem 

strony internetowej. Świadczenie usług 

we wskazanym przez klienta miejscu. 

80 000,00 80 000,00 
Ewa Lech-

Strzępek 
076198152 

 

 

 

TAK 

5/20/2020 32 

Utworzenie nowego 

przedsiębiorstwa 

działającego w branży 

motocyklowej. 

Kompleksowy warsztat 

samochodowy. 

Utworzenie nowej działalności 

gospodarczej w postaci warsztatu 

motocyklowego zajmującego się 

wykonywaniem bardzo szerokiego 

zakresu usług dla właścicieli motocykli, 

skuterów i quadów. Począwszy od 

napraw bieżących, po skomplikowane 

kompleksowe remonty jak i również 

serwis kół i opon motocyklowych. 

80 000,00 80 000,00 
Dominik 

Zeliaś 
071871920 

 

 

 

 

TAK 



 

7/20/2020 32 

Uruchomienie działalno- 

gospodarczej oferującej 

świadczenie usług i 

wynajem minikoparki. 

Operacja obejmuj zakup minikoparki i 

rozpoczęcie świadczenia usług w 

branży budowlanej. 

80 000,00 80 000,00 

Magda 

Karolina 

Tomporowska 

076495715 

 

 

TAK 

12/20/2020 32 

Sprzedaż i montaż 

instalacji 

fotowoltaicznych oraz 

klimatyzacji. 

Utworzenie działalności gospodarczej 

polegającej na montażu paneli 

fotowoltaicznych z przyłączem do sieci 

energetycznej oraz instalacji bez 

przyłącza, gdzie priorytetem będzie 

podgrzewanie centralnej wody 

użytkowej. 

80 000,00 80 000,00 Adrian Glica 076506836 

 

 

 

TAK 

14/20/2020 32 

Powstanie nowej 

działalności 

gospodarczej w branży 

rozrywkowej – Grzegorz 

Kosowicz – firma „DJ. 

Grześ”. 

Utworzenie i prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenie LGD – 

Dorzecze Wisły w branży rozrywkowej 

przez Wnioskodawcę, dla którego 

powstanie stanowisko pracy w wyniku 

samo zatrudnienia. 

80 000,00 80 000,00 
Grzegorz 

Kosowicz 
075027836 

 

 

TAK 

3/20/2020 31 

Podjęcie działalności w 

zakresie świadczenia 

profesjonalnych usług 

wykończeniowych. 

Podjęcie działalności w branży 

budowlanej. Zakup profesjonalnych 

maszyn i urządzeń do świadczenie 

usług budowlanych z zastosowaniem 

innowacyjnej technologii i 

udoskonaleń. 

80 000,00 80 000,00 
Mateusz 

Damian Mas 
076490791 

 

 

TAK 

LIMIT ŚRODKÓW 

8/20/2020 30 

WIELOBRANŻOWA 

FIRMA HANDLOWO-

USŁUGOWA. 

Wykończenie i wyposażenie lokalu, 

który będzie pełnił funkcję sklepu z 

częściami motoryzacyjnymi, punktu 

nadawania przesyłek kurierskich oraz 

miejsca wynajmu fotobudki. 

80 000,00 80 000,00 
Magdalena 

Kozioł 
076505615 

 

 

NIE 

11/20/2020 30 

Zakup niezbędnego 

wyposażenia czyszczenie 

DPF, FAP, KAT w 

pojazdach 

samochodowych. 

Świadczenie mobilnych usług 

związanych z czyszczeniem DPF, FAP 

oraz demontażem filtra w jednym 

czasie. 

80 000,00 80 000,00 
Dawid 

Sadłocha 
064897431 

 

 

NIE 



 

4/20/2020 29 

Podjęcie działalności 

gospodarczej polegającej 

na świadczeniu usług 

remontowo-

budowlanych. 

Podjęcie działalności gospodarczej  

polegającej na świadczeniu usług 

remontowo-budowlanych przy 

wykorzystaniu innowacyjnego sprzętu 

zakupionego w ramach operacji. 

80 000,00 80 000,00 
Rafał Adam 

Gajda 
075726255 

 

 

NIE 

13/20/2020 26 

Powstanie nowej 

działalności 

gospodarczej – Prywatny 

Gabinet Diagnozy i 

Terapii „Ku rozwojowi”. 

Utworzenie i prowadzenie działalności 

w branży usługowej świadczącej 

dzieciom i rodzicom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wspieranie prawidłowego rozwoju 

dzieci i młodzieży z dysfunkcjami 

rozwojowymi. 

80 000,00 80 000,00 
Alina 

Kosowicz 
076510711 

 

 

 

NIE 

 


