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LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
zlożonych w ramach naboru o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania 

''wdrażanie 
lokalnych strategii rozwo|u'' ob|ęt go

Programem Roavoju obgzar w tryiojskich na lata 2007-2013 z udziałf]m środk w Eufopeiskiego Funduazu Rolnogo na Rzecz Rozwoiu
obszar Yv wieiskich, oś 4 Leader z zakresu: ,,Tworzonie i rozw j mikroprzedsiębiorstw'' wdlażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania ,,Partne.5lwo na JuŻe''. Wysokość dostępnych środk w w naborto w dniach od 26.05-09.06.2014r. na operacio w ramach
działania ,,Wdraianie Lokalnych st.ategii Roavoju'' z zakresu ,,TwołŻenie i rozw i mikrop.zodsiębiorstw'' wynosiła 84l 4,12'94 zł.

'l. 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 kMeri w wyboru dla zakresu 'Twozenie i rozw j mikropŻ edsiębiorshv'; mieszczą się w limicie
środk w pzeznaczonych na działanie 413-3'l2, Wg liczby uzyskanych punkt w:

L.p. Numer wniosku
Data i godzina

wpływu
lmię i nazwisko/

Nazwa wnioskodawcy

Adres zamieszkania
lub adres mieisca

wykonywania
dzialalności/

adres siedziby
wnioskodawcv

NIP lub PESET

wnioskodawcy

Nr
identyfikacyiny

ARiMR
wnioskodawcy

Tytul operacii

Lokalizacja
operacji

(wojew dztwo,
powiat, gmina:

miejscowość)

Wnioskowana
kwota

operacii
Punktacia

7 02Nil|TRM/2074
06.06.20L4

8.15.47
Marcin Jan Nycz

32-6Ż0 Bneszcze
ul. Daszy skie8o 26116

5492Ż93676 068346293
Centrum Aktywnej Turystyki i

Rekreacji w Trzebini

woj. małopolskie
pow. chrzanowski

gm. Trzebinia
32-540 Trzebinia

ul. Przemvsłowa 8

99 999,00 IL

2 0TlvtillrRM/20L4
09.06.2014

s.15.40

DomEko ENERGIA
Joanna Jamrozik

3Ż-552 Plaza
ul. Pocztowa 3

7352206767 06919427r
Budowę centrum ekologicznego

EKOFAN

woj. małopolskie
pow. chrzanowski

gm. Chrzan w
32-552 Plaza
ul. Kamionka

99 990,00 1L

3 03Nil/rP.M/2074
09.06.2014

9.t3.57
FPI Design 5p. z o.o.

32-546 Młoszowa
ul. Szembeka 68

6282260777 06949L323

Nowe inwestycje firmy FPI Design
sp. z o.o. celem rozpoczęcia

produkcji nowego asortymentu
produktowego

woj. małopolskie
pow. chrzanowski

gm. Trzebinia
32-546 Młoszowa

ul. Generała 5ikorskiego
71,

284 750,00 10

4 04Nil/TRM/2074
09.06.2014

9.L4.28

MEGALO R.JONKISZ,

A.WlERzBA sPÓŁKA JAWNA
32-566 Alwernia

os. Chemik w 11./3
6Ż82142842 0693s9r22

Zagospodarowanie działki w
Szyjkach celem rozszerzenia oferty
MEGALo sp łka Jawna R. Jonkisz,
A. Wierzba o usługi obejmującą

organizację event w, imprez oraz
l lśłl lp pAś}r nnmia7nvah

woj' małopolskie
pow chrzanowski

gm. Libiąż
32-590 Libiąź

ul. Stawowal305/5/26

188 400,00 10



2. Lista operacji, ktÓre są zgodne z LSR; zostały złoŻone w miejscu i terminie wskazanym
punkt w w ramach oceny spełnienia kryteri w wyboru dla zakresu ,,Twofzenie i rozw j

środk w przeznaczonych na dzi ała n ie 4 1 3 _3 1 2 w g liczby uzyska nych p u n kt w:

w informacji o naborze; uzyskały na1wyŻszą liczbę
mikroprzedsiębiorstW'; niemieszczące się w limicie

Budowa bezdotykowei myjni
samochodowej oraz powierzchni

handlowej wraz z zapleczem
technicznym i pomieszczeniem
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Chrzan w, dnia 2 lipca 2014r.
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