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LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
złożonych w ramach naboru o przyznanie pomocy na operacie w ramach działania 

'Wdlażanie 
lokalnych atrategii rozwoju'' objętego

Programom Rozwoju obszar w Wiejskich na lata 2oo7-2o13 z udziałem środk w Europ jskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
obszar w Wiejskich, oś il Lead r z zakraau: ,,Two.zgnio i rozw i mikropŻodsiębiorstw" wdraż]anych za po rednictwem Lokalnei Grupy
Działania ,,Partnerstwo na Jurze''. wysokość dosĘpnych środk w w nabo.że w dniach od 30.12.2013r. do 2o.o1.2o14l' na oporacje
w ramach działania ,,wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju" z zakregu ,,TwoJzenie i rozw j mikropEedsiębiorstw'' wynosila
741 s2a,44 zł'

1 . Lista operacji, K re są zgodne z LsR; zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym W informacji o naboze; uzyskały najwyższą liczbę
punK w w ramach oceny spełnienia kryteri w Wyboru dla zakresu 'TwoŻenie i rozw j mikropzedsiębiorshł/; mieszczą się w limicie
środk w przeznaczonych na działanie 413-312, wg liczby uzyskanych punkt w:

L.p. Numer wniosku
Data

i godzina
wpływu

lmię i nazwisko/
Nazwa wnioskodawcy

Adres zamieszkania
lub adres miejsca

wykonywania
działalności/

adres siedziby
wni Śk al'wcv

NIP
wnioskodawcy

Nr
identyfikacyjny

ARiMR
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja
operacji

(wojew dztwo,
powiat, gmina:
miejscowośÓ)

Wnioskowana
kwota

operacji
Punktacja

1 04NItTRMt2014 20.01.2014
g. 14.39

zołądż Maria stan isława os. Gaj 3'll10
32-541 lrzebinia 6281 569320 068305084

Przystosowanie astnaejącego budynku
na cele zWiązane z działalnością
usługoWą i handloWą obejmującą
organizację spotka , prezentacji'
de9ustacji' sprzedaŻy produkt w
regionalnych oraz działalności

wystawiennicze] celem rozpoczęcia
I prowadzeniadziałalnoścr
dospodarczej wzez Marię zołądżi
futwozenia nowvch mieisc oracv

Trzebinia
gm. Trzebinia,

pow. chrzanowski,
woj. małopolskie

1 99 999,00 11
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