Lista Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria, wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 6/2017
Operacje, które uzyskały minimum punktowe w ramach oceny – Karta 2
Nr
przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia

1.1.2

Rozwój podmiotów gospodarczych

Numer wniosku

3/6/2017

8/6/2017

Liczba
uzyskanych
punktów

Tytuł operacji

39 pkt.

Rozwój
przedsiębiorczośc
i na obszarze
LGD poprzez
utworzenie
warsztatu
blacharskiego.

Celem projektu będzie zakup
wyposażenia warsztatu blacharskiego,
w którym świadczone będą usługi
usuwania wgnieceń blacharki
samochodowej bez inwazji w
oryginalną warstwę lakieru.

38 pkt.

Uruchomienie
Ośrodka
Szkoleniowego w
msc. Sichów
Duży, gm.
Rytwiany.

Celem projektu będzie uruchomienie
Ośrodka Szkoleniowego w msc.
Sichów w gminie Rytwiany. W ramach
prowadzenia firmy przewidziano kursy
prawa jazdy kat. B, kursy z pierwszej
pomocy a także indywidualne i
grupowe lekcje nauki pływania.

Cel / zakres

Wnioskowana
kwota
wsparcia

75 000,00 zł

75 000,00 zł

Uzasadnienie
przyznanej kwoty
wsparcia w
przypadku innej
niż wnioskowana
(wskazanie czy
mieści się w
limicie środków
na konkurs)

Ustalona
kwota
wsparcia

Nazwa i adres
Wnioskodawcy

Nr
identyfikacyjny
podmiotu
ubiegającego
się
o wsparcie

75 000,00 zł

Paweł Jacek
Bednarski
Brzozowa 10
28-230 Połaniec

072353635

TAK

75 000,00 zł

Mateusz Piotr
Mazur
Sichów Duży 103A
28-236 Rytwiany

072518032

TAK

1/6/2017

37 pkt.

Uruchomienie sali
bankietowej z
zapleczem
kuchennym w
msc. Słupiec, gm.
Łubnice.

Celem projektu będzie utworzenie Sali
bankietowej wraz z zapleczem
kuchennym w miejscowości Słupiec
w gminie Łubnice na terenie po starej
szkole w celu uruchomienia
działalności gospodarczej.

75 000,00 zł

75 000,00 zł

Aleksander Jan
Bukała
Słupiec 122
28-232 Łubnice

072354365

75 000,00 zł

Piotr Żarkiewicz
Słupiec 171A
28-232 Łubnice

071418102

75 000,00 zł

Dawid
Sucharzewski
ul. Osiedlowa 18
28-221 Osiek

TAK

LIMIT ŚRODKÓW

4/6/2017

5/6/2017

7/6/2017

NIIU WORKI.pl
– podjęcie
działalności
gospodarczej w
oparciu
o świadczenie
innowacyjnych
usług.

Celem operacji będzie wprowadzenie
na rynek usługi szycia worków
filtracyjnych wg indywidualnych
zamówień (szwalnia worków
filtracyjnych) ze względu na rosnącą
świadomość ekologiczną producentów,
konsumentów i przedsiębiorców.

32 pkt.

Uruchomienie
działalności
gospodarczej
„Usługi
geodezyjne”.

Celem projektu będzie prowadzenie
pracowni geodezyjnej skierowanej do
projektantów, inwestorów
budowlanych, klientów
indywidualnych, a także firm
i instytucji państwowych w oparciu
o wykorzystanie nowoczesnego sprzętu
i odpowiednich metod pomiarów a
także zdobytego doświadczenia.

31 pkt.

Rozwój
gospodarczy
obszaru LGD
„Dorzecze Wisły”
poprzez
utworzenie nowej
działalności
gospodarczej na
terenie Gminy
Osiek.

Celem operacji będzie utworzenie
studia fotograficznego oraz
wypożyczalni sprzętu fotograficznego i
Fotobudki.

36 pkt.

75 000,00 zł

75 000,00 zł

NIE

NIE
072438542

NIE
75 000,00 zł

75 000,00 zł

Karolina Pargieła
Suchowola 73A
28-221 Osiek

071870625

