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LISTA OPERACJ I NIEVI'YBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
zlożonych w ramach naboru o pr.y.nanie pomocy na operacje w ramach działania ''wdrażanie 

lokalnych strategii rozavoju'' objętego
Program m Rozwoju obszar w Wiejskich na lala 2007-2013 z udzialem środkołv Europeiskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
obszar W wieiskich, oś 4 Leader z zakresu: ,,Tworzenie i rozw j mikroprzodsiębiorstw'' wdraźanych za pośrednictwem Lokalnei Grupy
Dzialania ,,Parłnerstwo na Jurze''. Wysokość dostępnych środk w w naborze w dniach 02.04.2013-16.04.2013 r. na oporacje w tamach
działania ,,Wdraź'nie Lokalnych strategii Rozwoju'' z zakresu: ,,TwoJzgnio i roav i mikroprzedsiębiorstw'' l 016,|82'33 złołych.

'l' Lista operacji zgodnych z LsR, kt re nie zostały wybrane do dofinansowania, ponieważ nie mieszczą się w limicie środk w
plzeznaczonych na działanie 413-312 ,,rwoŻenie i rozw j mikropŻedsiębiorst ':

Brak

2. Lista operacji zgodnych z LsR, kt re nie zostały wybrane do dofinansowania, ponieważ wniosek nie ohzymał wymaganego minimum
w zakresie loka ru dotvczacvch działania 413 312 ''rworzenie i rozwoi mikro

L.p. Numer wniosku Data i godzina
wpływu

lmię i nazwisko/
Nazwa wnioskodawcy

AOres zamreSzKanra
lub adres miejsca

wykonywania
działalności/

adres siedziby
r.r i^cL^d.r.,.u

NIP
wnioskodawcy

Nr
idenMikacyjny

ARiMR
wnioskodawcy

Tytul operacji

Lokalizacja
operacji

(wojew dztwo,
powiat, gmina:
miejscowość)

Wnioskowana
kwota

operacj i
Punktacja

1 06/vr/TRM/2013
16.04.2013

9.16.28
Aneta Barbara
Wrodarczyk

Koty,
ul. Lubliniecka 2
42-690 Twor g

6262681464 068361 64 1

Rozpoczęci e pozar olniczĄ
działalności gospodarczej

w postaci świadczenia
usług fizjoterapeutycznych
dla ludnoŚci obejmujących
wykonywanie zabiegÓw,

promocję zachowa
prozdrowotnych oraz

działania profilaktvczne

Libiąż'
gm. Libiąz

pow.
chzanowski,

woj.
małopolskie

170 884,50 B

1 04/vr/TRM/20'13
16.04.2013
g.'15.25

Magdalena Katazyna
Szymiec

Dulowa, ul.
Paderewskiego 45
32-545 Karniowice

6281 56931 4 0683251 01

Zakup sprzętu biurowego,
komputerow i

oprogramowania
komputerowego, stwozenie

miejsca pracy dla jednej
osobv

Dulowa, gm.
Tzebinia,

pow
Chrzanowski,

woj.
małooolskie

10 000,00 B



2 054/r/TRMi2013
16.04.2013
g. 16.24

Proglob Sp łka z
ograniczoną

odpowiedzialnością

ul. Kościelna 18
32-540ręebinia 6282067193 068381 056

Rozbudowa, pzebudowa
budynku na budynek

usługowo-mieszkalny o
pow. Uzytkowej ok. 475m2,
z przeznaczeniem części
usługowej ok 200 m2 na
infrastrukturę opieki nad

dzieĆmi od 3-6 lat, szkołka
językowa dla dzieci w wieku

pomiędzy2a6rokiem
Życia wraz z zapleczem,

klub dzieciecv

Trzebinia, gm.
Tzebinia,

pow.
Chrzanowski,

woj.
małopolskie

159 054,50 7

J 07MfiRM12013 16.04.2013
9.17.00

Marcin Jan Nycz
ul. Daszyfrskiego

26t16
32-620 Brzeszcze

5492293676 068346293
Otwarcie studia poprawy

kondycji fizycznĄ - siłowni
w Trzebini

Tzebinia, gm.
Tzebinia,

pow.
Chrzanowski,

woj.
małnnnlqkip

93 489,00 5

3.

4.

5.

Lista operacji niezgodnych z LSR:
Brak

Lista operacji, ktÓre nie zostały złoŻone W miejscu i terminie Wskazanym w informacji o naborze:
Brak

Lista operacji, w kt rych nie Wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma mozliwoŚci ustalenia tego adresu:
Brak
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