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LISTA OPERACJI N IEWYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
zlożonych w ramach naboru o pr4lznanie Pomocy na operacje w ramach działania ,,wdraź2nie lokalnych strategii rołr.oiu'' objętego
Programem Rozwoju obazar w Wiojskich na lata 2007-2013 z udziałEm środk w Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
obszar w wiejskich, oś 4 Leader z zakresu: ,,Tworzenie i rozw j mikroprzedsiębiorstw'' wdrażanych za pośrednictwem Lokalnei Grupy
Działania ,,Partnerstwo na Jurze''. \Ęsokość dosĘpnych środk w W naboŻe w dniach od 30'12.2013l- do 2o.o1.2o14r. na operacje
w ramach dzialania ''Wdrażanie Lokalnych stratogii Rozwoju'' z zakresu ,,Twor'enie i rozw i mikropJzedsiębiorsM' wynosila
711 928,44 zl.

1' 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 

"rworzenie 
i rozw j mikroprzedsiębiorst#:

Brak

2. Lista operacji zgodnych z LsR, kt re nie zostały wybrane do dofinansowania' poniewaŹ Wniosek nie otrzymał wymaganego minimum
punktowego w zakresie lokalnych kryteri W Wyboru dotyczących działania 413-312 "rwolzenje i rozw j mikropęedsiębiorstw'I

L.p. Numer wniosku
Data

i godzina
wpływu

lmię i nazwisko/
Nazwa wnioskodawcy

AOres zamteszKanta
lub adres miejsca

wykonywania
działalności/

adres siedziby
wnirśkÓdewĆv

NIP
wnioskodawcy

Nr
identyfikacyjny

ARiMR
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja
operacji

(wojew dztwo,
powiat, gmina:
miejscowośÓ)

Wnioskowana
kwota

operacji
Punktacja

1 O2NIIITRMI2Ol4
20.01.2014

g. '13.30 Łuszczek Waldemar Racławice 34b
32-049 Przeginia 6772096730

Rozbudowa r nadbudowa
istniejącego budynku W Tuebini przy

ul. Krakowskiej 33 na cele
turystyczne szansą rozwoju firmy

Waldemar Łuszczek

Trzebinia
gm. Trzebinia,

pow. chrzanowski,
Woj. Małopolskie

199 459.11 o

2. 034,/tuTRM/2014
20.o1.2014

g. 13.41
Markiewicz Sylwia ul. Kochanowskiego '16

32-540 Trzebinia 6281544544

Wzrost konkurencyjności firmy
Kontrakt i Wzrost jakości

śWiadczonych usług W branży
turystycŻnej W Wyniku nadbudowy
Wraz z przebudoWą istniejącego
hll.Ivnkll llŚł l rwÓ-micś7kalnEnr

Trzebinia
gm. Trzebinia,

pow. chrzanowski,
Woj' małopolskie

200 000,00 6

01N|lTRMl2014 20.01.2014
g. 11.40

Serniak Bartosz ul. Gornicza 9114
32-590 LibiąŻ

6282116738 068972026
Budowa hali magazynowej w

przedsiębiorstwie produkcyjno-
usługowym w Libiążu

LibiąŻ
gm' LibiąŻ'

pow chrzanowski,
Woj. małopolskie

264 134.50 o

4. 06ruil/TRM/2014 20.01.2014
g. 15.59

Dziadowiec Waldemar
Grzegorz

Bolęcin,
ul. Zakopia ska 15
32-540 Trzebtnia

6281584101 069046'193 Kuchnaa ułanska lekarstwem na
poprawę jakości życia

Bolęcin
gm. Trzebinia,

pow chrzanowski,
woi. małoDoIskie

1 00 000.00 5



05N|l,nRMl2014 20.01.2014
g. 15.33

Jamrozik Joanna
Marzena

ul. Pocztowa 3
32-552 Płaza 73522006767

Rozwijanie turystyki w regionie oraz
zwiększenie poziomu zatrudnienia na

terenie Wjejskim poprzez budowę
centrum ekologicznego PARK

DOMEKO-

Płaza
gm. Chrzan w

pow. chrzanowski,
Woj. małopolskie

1 54 583,00 4

3. Lista
Brak

operacji niezgodnych z LSR:

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

Lista operacji, w ktorych nie Wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma mozliwościgstalenia tego adresu:
Brak I

Ę Llsta operacjt, w Ktorycn nre wsKazano aoresu vvnrosKooawcy r nre ma mozlrwoscr*Jstalenra tego a(

Brak I
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