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LISTA OPERACJI NIEVI'YBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
złożonych w ramach naboru o przlznanie pomocy na operacie w ramach działania ,'Wdrażanie lokalnych strategii roavoju'' objętego
Programem RołYoiu obszar w Wiejskich na lata 2007-2013 z udzialEm środk w Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Roanvoju
obsiarr w Wiejskich, oś ,l Leador z zakresu: ,,Tworz nie i rołv' i mikroprzedsiębiorstw'' wdraŁnych za pośrednictwem Lokalnei GruPy
Działania ,,Parlnelslwo na JuŻ ''. Wysokość dosĘpnych środk w w naborze w dniach 26.0$.09.06'201ł. na operac|e w ramach
działania ,,wdraŁnie Lokalnych strategii Roa oju'' z zakresu ,,TwoŻenie i lozw j mik]oprzedsiębiorstw'' wynosiła 8,ł'l ,l42'9,l zł.

'l. Lista operadi zgodnych z LsR, kt re nie zostaly wybrane do dofinansowania, ponieważ nie mieszczą się W limicie środk w
pzeznaczonych na dziatanie 413-312 "rwoŻenie i rozw j mikropŻedsiębiorsM:
Brak

2' Lista operacji zgodnych z LsR, kt re nie zostały wybrane do dofinansąłania' ponieważ wniosek nie otzymał wymaganego minimum
punktowego w zakresie lokalnych kMeri w wyboru dotyczących działania 4'13-312 "rworzenie i rozw j mikropzedsiębiorstw'':

t.p. Numer wniosku
Data i godzina

wplywu
lmię i nazwisko/

Nazwa wnioskodawcy

Adres zamieszkania
lub adres mie.isca

wykonywania
działalności/

adres siedziby
wnioskodawcv

NIP lub PESET

wnioskodawcy

Nr
identyfikacyiny

ARiMR
wnioskodawcy

Tytul operacji

Lokalizacja
operacji

(wojew dztwo,
powiat gmina:
mieiscowość)

Wnioskowana
kwota

operacji
Punktacja

1 07|vil/rRM/20L4
06.06.20L4

g.1,3.42

Agencja Rozwoju

Gospodarczego i lnicjatyw
Społecznych

Sp. z o.o.

31-457 KrakÓw

ul. Fiołkowa 4/145
9452774453 064790176

Zakup maszyny pakującej i

uruchomienie działalności
polegającej na konfekcjonowaniu

artykuł w spożywczych.

woj. małopolskie,
pow. chrzanowski

gm. Chrzan w
32-500 Chrzan w

Balin, ul. Piaseczna 10

97 Ż50,00 5

o6lvil r/TRM/20r.4
09.06.2014

9.15.27
Tomasz Jele

32-501 Pogorzyce
ul. Szymanowskiego 20

8812071159Ą 069538050
ZaWdroźenie produkcji zabawek

dla dzieci

Woj' małopolskie
pow. chrzanowski

8m. Libiąż
32-590 Libiąż

ul. Wolności 12

99 999,00 5

3. Lista operacji niezgodnych z LSR:
Brak



Lista operacji, kt re nie zostały złoŻone w miejscu iterminie wskazanym w informacji o naborze:
Brak

5. Lista operacji, w kt rych nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma możliwości usta
Brak
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Chrzan w, dnia 2 lipca 20'14r.

Lokalnej
"Partne


