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LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA

złożonych w ramach naboru o przyznanie pomocy na operacie w Emach dzialania
lokalnych slratogii rozwoju'' objętogo
',WdraŁnle Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Programgm Rozwoju obszar W wi6i8kich na lata 2007.2013 z udziałem środkw Europejskiego
ob8zar w wiejskich' oś4 Leader z zź,kfesui ,,TwoJzenle l roŻav j mlkroprzedsiębiorslw'' wdrażanych za pośredniclwom Lokalnei
Grupy Działania ,'Partnerslwo na Julze''. \łrysokośćdosĘpnych środk' w w 2012 roku na operacje w ramach dzlałania
''Wdrażanie
Lokalnych strategii Rozwoju'' z zakresu: ,,Tworzenie i loanv j mikrop.26dsiębiorstw'' 7/ł6 l50'00 złotych.

1.

L
P.

Lista operac.ii' kt re są zgodne z LsR zosta' złożonew miejscu i terminie Wskazanym w informacji o naboze; uzyskały najwyższą
liczbę punk w w ramach oceny spełnienia kryteri w wyboru dla zakresu
i rozw j mikropzedsiębiorsM; mieszczą się
'Twozenie
w limicie środk w pzeznaczonych na działanie 413_3'12, wg llczby uzyskanych punkt w

Numer wniosku

Data i godzina
wpływu

lmię i nazwisko/

Naila wnioskodawcy

Adres zamieszkania
lub adres miejsca
wykonywania
dzialalności/
adres siedziby
w

NIP

wnioskodawcy

i^-L^d-rrr-r,

Nr

idenMikacyiny
ARiMR
wnioskodawcy

Lokalizacja
operacji
(wojew dztwo,
powiat, gmina:

Wnioskowana
kwoia
operacji

PKT

Zag ze

39 050,00

14

- idealnej choinki
śWiątecznej w Gminie

Alwernia

24 860,00

12

RozwÓj działalności
gospodarczej poprzez
zakup mobilnej wytw rni
pelletu z biomasy

Młoszowa

300 000,00

11

Tytul oporacji

mioisaowoś )

zwiększenie
konkurencyjności firmy,

popŻez utwozenie bazy

07lwlTRMl2l12

04.06.2012

9.12.47

Dariusz Ludwik

Stazycki

ul. Piłsudskiego 1o7, 32-

555Zag ze

6281007438

049893096

turystyczno kĘoznawczej,
z zapleczem do rekreacji
w celu Świadczenia usług

turystycznych oraz
zwiększenie zatrudnienia,
udostępnienie usług

wykozystujących lokalne
walory środowiskowe i
dziedzictwo kulturowe i
histnruezna

2

3

05lwlTRMl2012

ozilvftRMt2012

04.06.2012

9.10.20
0't.06.20't2

godzina
15.08

Rafał Kwaśny

Piotr Paweł Michalik

ul. Olszewskiego 14, 32-

566 Alwernia

32-546 Młoszowa, ul.
Krakowska 147

Plantacja JodĘ Kaukaskiej
6282035336

067804712

Alwernia

62816823',12

057858374

Podwyższenie
konkurencyjności

3

oatvfiRMt2012

04.06.2012

9.8.16

pzedsiębiorstwa

Regulice, ul.

Krystyna GraŻyna
Kasprzyk

Chzanowska 39, 32566 Alwernia

6761

1

48860

063576140

i

zwiększenie poziomu
zatrudnienia poprzez
przystosowanie piętra
budynku na stoisko

Regulice

30 361,61

11

Gromiec

300 000,00

11

pzemysłowe izakup

3

06llvlłRMl2012

04.06.2012

godzina
11

.14

Anna Magdalena
Mikołajczyk

ul. Kolista 75
32-661 Bobrek

vWposażenia
Rozwinięcie działalności
gospodarczej przez Annę
Mikołajczyk poprzez
5492367802

067671902

budowę obiektu
produkcyjnego celem
rozpoczęcia produkcji
garmażeryjno
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