
 

 

Lista Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria, wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 3/2016 

 

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

Nr 

przedsięwzię

cia 

Nazwa przedsięwzięcia 

1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych 

Numer 

wniosku 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Tytuł operacji Cel / zakres  

Wnioskowa

na kwota 

wsparcia 

Ustalona kwota 

wsparcia 

Nazwa i adres 

Wnioskodawcy 

Nr 

identyfikac

yjny 

podmiotu 

ubiegające

go się o 

wsparcie 

Uzasadnienie 

przyznanej 

kwoty wsparcia 

w przypadku 

innej niż 

wnioskowana 

(wskazanie czy 

mieści się w 

limicie 

środków na 

konkurs) 

2/3/2016 35 pkt. 

Utworzenie 

Przedsiębiorstwa 

handlowo-usługowego 

DRACJA 

Realizacja własnych pasji oraz planów 

biznesowych, a także stworzenie dla siebie 

miejsca pracy poprzez założenie i wyposażenie 

do działania i generowania zysków 

przedsiębiorstwa handlowo usługowego 

DRACJA. 

75 000,00 zł 75 000,00 zł 

Patrycja Agata 

Drąg 

Pacanówka 16 

28-236 

Rytwiany 

071831802 

 

 

TAK 

6/3/2016 34 pkt. 
Utworzenie nowego 

przedsiębiorstwa 

Utworzenie nowej działalności gospodarczej: 

mobilnego salonu kosmetycznego. Pozyskanie 

stałych klientów oraz całkiem nowych 

usługobiorców. 

75 000,00 zł 75 000,00 zł 

Paulina Zeliaś 

Orzelec Duży 

69a 

28-232 Łubnice 

071871920 

 

 

TAK 

5/3/2016 32 pkt. 

Rozwój gospodarczy 

obszaru LGD „Dorzecze 

Wisły” poprzez utworzenie 

działalności gospodarczej 

z zakresu fotografii 

Wzrost zatrudnienia na obszarze LGD o 1 osobę 

– samozatrudnienie. Utworzenie 1 działalności 

gospodarczej. 

75 000,00 zł 75 000,00 zł 

Piotr Urban 

ul. Królowej 

Jadwigi 5/22 

28-230 

Połaniec 

071829654 

 

 

TAK 



 

użytkowej 

 

8/3/2016 31 pkt. 

Biznes 3.0 – 

wprowadzenie firm i NGO 

w nowe trendy (marketing, 

zarządzanie, CSR) 

Profesjonalizacja działań, utworzenie nowego 

miejsca pracy, operacja innowacyjna i 

ukierunkowana na innowację. Zwiększenie 

liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do 

rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców – zmniejszenie liczby osób 

bezrobotnych do liczby osób w wieku 

produkcyjnym.  

75 000,00 zł 75 000,00 zł 

Agnieszka 

Sadowska 

Sichów Duży 

97b/1 

28-236 

Rytwiany 

w trakcie 

nabywania 

dołączone 

potwierdze

nie  

z ARiMR 

 

 

 

TAK 

1/3/2016 30 pkt. 

Utworzenie biura 

projektowego zajmującego 

się projektowaniem 

instalacji sanitarnych pod 

nazwą „AWP – projekty 

HVAC” 

Uruchomienie działalności gospodarczej w 2017 

r. świadczącej usługi w zakresie projektowania 

instalacji sanitarnych, w tym utworzenie miejsca 

pracy. 

75 000,00 zł 75 000,00 zł 

Piotr Sylwester 

Wyraz 

Kłoda, ul. 

Łąkowa 19 

28-236 

Rytwiany 

 

071787631 

 

 

 

TAK 

7/3/2016 30 pkt. 

Utworzenie nowego 

podmiotu gospodarczego 

produkującego ogrodzenia 

metalowe, bramy, 

balustrady 

Otworzenie nowego podmiotu gospodarczego. 

Utworzenie nowych miejsc pracy. 

Innowacyjność produktu. Rozwój gminy 

Łubnice. Poprawa bytu mieszkańców gminy 

Łubnice. Rozsławienie mojego regionu. 

Ściągnięcie nowych inwestorów do Gminy. 

75 000,00 zł 75 000,00 zł 

Łukasz 

Skrzypczyński 

Zalesie 42a 

28-221 Łubnice 

071905286 

 

 

TAK 

9/3/2016 29 pkt. 

Zakup niezbędnego 

wyposażenia diagnostyki 

pojazdowej 

Zakup niezbędnego wyposażenia diagnostyki 

pojazdowej oraz nowe miejsce pracy poprzez 

realizację nowych inwestycji. 

75 000,00 zł 75 000,00 zł 

Wacław 

Sadłocha 

ul. Długa 41 

28-236 

Rytwiany 

052070761 

 

 

TAK 

 SUMA 525 000,00 zł  

 

 


