
 

 

 

 

Lista Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria, wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 4/2017 

 

 

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

Nr 

przedsięwzięcia 
Nazwa przedsięwzięcia 

1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych 

Numer wniosku 

Liczba 

uzyskany

ch 

punktów 

Tytuł operacji Cel / zakres  

Wnioskowana 

kwota 

wsparcia 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

Nazwa i adres 

Wnioskodawcy 

Nr 

identyfikacyj

ny podmiotu 

ubiegającego  

się  

 o wsparcie 

Uzasadnienie 

przyznanej kwoty 

wsparcia w 

przypadku innej 

niż wnioskowana 

(wskazanie czy 

mieści się w 

limicie środków 

na konkurs) 

4/4/2017 41 pkt. 

Rozwój Zakładu 

Ogólnobudowlaneg

o poprzez 

rozszerzenie oferty 

firmy. 

Celem operacji będzie zakup 

minikoparki, dzięki której będzie 

możliwość wprowadzenia do oferty 

firmy nowych usług takich jak: izolacja 

ścian fundamentowych, korytowanie 

terenów pod układanie kostki, odwierty 

pod słupki ogrodzeniowe, skuwanie 

żelbetów w miejscach, gdzie nie ma 

możliwości wykonać tych czynności 

większym urządzeniem. Usługi te będą 

innowacyjne w odniesieniu do produktu 

w skali firmy oraz w odniesieniu do 

procesu w skali gminy. 

113 940,00 zł 113 940,00 zł 

Tomasz Poniewierski 

Zakład 

Ogólnobudowlany 

ul. Krótka 5A 

28-220 Oleśnica 

w trakcie 

nabywania 

 

 

 

 

 

 

TAK 



 

2/4/2017 34 pkt. 

Doposażenie w 

nowoczesny sprzęt 

do cięcia spieków 

kwarcowych 

zakładu 

kamieniarskiego 

METAL-DOM 

Tomasz Krasa 

Wprowadzenie na rynek innowacyjnego 

materiału- spieki kwarcowe. 

Zmniejszenie stopy bezrobocia na 

obszarze LSR poprzez wprowadzenie 

do oferty 2 nowych produktów 

wykonanych ze spieków kwarcowych tj. 

nakładek renowacyjnych na parapety i 

donic dekoracyjnych. Pozyskanie nowej 

grupy klientów. Podniesienie jakości 

wykonywanych usług poprzez 

zastosowania innowacyjnych  

i ekologicznych materiałów jakimi są 

spieki kwarcowe. 

180 000,00 zł 180 000,00 zł 

METAL-DOM 

Tomasz Krasa 

Ossala 103 

28-221 Osiek 

047361742 

 

 

 

 

 

 

TAK 

LIMIT ŚRODKÓW 

3/4/2017 30 pkt. 

Rozwój 

przedsiębiorstwa 

poprzez 

wprowadzenie 

nowego produktu w 

firmie dzięki 

zakupowi 

innowacyjnej 

maszyny do 

produkcji zniczy.       

Celem operacji będzie rozwój 

świadczonych usług oraz wdrożenie 

produkcji wyrobów metalowych w 

firmie poprzez zakup niezbędnego 

wyposażenia do hali produkcyjno-

usługowej oraz środka transportu. 

164 900,00 zł 164 900,00 zł 

Marcin Ozdoba  

Firma Usługowo-

Handlowa 

ul. Mieczysława 

Tarnowskiego 3 

28-230 Połaniec 

w trakcie 

nabywania 

 

 

 

 

NIE 

1/4/2017 30 pkt. 

Rozwój 

działalności firmy 

AUTO-MATI 

poprzez 

wprowadzenie do 

oferty 

innowacyjnych 

usług regeneracji 

turbosprężarek. 

Celem operacji będzie doposażenie 

istniejącego warsztatu mechanicznego 

w sprzęt do regeneracji turbosprężarek. 

Dzięki realizacji operacji wnioskodawca 

rozszerzy zakres świadczonych usług 

dla klientów oraz stworzy możliwości 

współpracy z innymi warsztatami i 

będzie wykonywał dla nich usługi 

regeneracji turbosprężarek. 

180 000,00 zł 180 000,00 zł 

 

 

Śmiszek/AUTO-

MATI 

Waldemar Śmiszek 

Budziska 39A 

28-232 Łubnice 

 

 

 

 

067372793 

 

 

 

 

NIE 

 

 


