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LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
złoźonych w ramach naboru o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania ,,wdrażani lokalnych strategii rozwoiu'' obigt go
Programem RozTvoiu obgzar w Weiskich na lata 2007-2013 z udziałem środk w Europejgkiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
obszar w wiejskich, oś 4 Leader z zakrosu: ,,Tworzenie i rozw i mikropzedsiębiorsltt '' wdraż]anych za Pośrednictwem Lokalnoi Grupy
Działania ,,Partnerstwo na Juzo''. \łJysokość dosĘpnych środk w w naborze w dniach od 26.05i-09.06.20'4r. na oporacje w ramach
działania ,Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju'' z zakresu ,,Tworzgnie i rozw j miklodrzedsiębiorstw" wynosila841 4,4,2,91Ż'

1. Lista operacji, K re Ę zgodne z LsR; zostaly złożone w miejscu i terminie Wskazanym w informacji o naboze; uzyskały najwyższą liczbę
punkt w W ramach oceny spełnienia kMeri w wyboru dla zakresu 'Twozenie i rozw j mikropzedsiębiorsh/; mieszczą się w limicie
środk w pŻeznaczonych na działanie 4'l3-312, wg liczby uzyskanych punkt w:
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Nip oia) ć' ; 55 atcoN 12032'19ł2
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L.p, Numer wniosku
Data i godzina

wplywu
lmię i nazwisko/

Nazwa wnioskodawcy

Adres zamieszkania
lub adres mieisca

wykonywania
dzialalności/

adres siedziby
wnioskodawcv

NIP lub PESEL
wnioskodawcy

Nr
identyfikacyjny

ARiMR
wnioskodawcy

Tytul operacii

Lokalizacja
operacji

(wojew dztwo,
powiat, gmina:

mieiscowość)

Wnioskowana
kwota

operacii
Punktacia

1 02lvlll/TRM/zILĄ
06.06.2014

E.15.47
Marcin Jan Nycz

32-620 Brzeszcze
ul. Daszy skiego 26116

s492293676 068346293
Centrum Aktywnej Turystyki i

Rekreacji w Trzeblni

woj. małopolskie
pow. chrzanowski

gm. Trzebinia
32-540 Trzebinia

ul. Przemvsłowa 8

99 999,00 7T

2 07 /vlll/TRM/zolĄ
09.06.2014

9.15.40

DomEko ENERGIA
Joanna lamrozik

32-552 Plaza
ul. Pocztowa 3

7352206767 069L94277
BudoWę centrum ekologicznego

EKOFAN

woi. małopolskie
pow. chrzanowski

gm. Chrzan w
3Ż-55Ż Płaza
ul. Kamionka

99 990,00 11

3 04/vlll/TRM/zoLĄ
09.06.2014

E.I4.Za

MEGALO R.JONKISZ,

ł.wlrRzgł spÓtrA JAWNA
32-566 Alwernia

os. Chemik w 11/3
62A2142842 069359722

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

orBanizację event w imprez oraz
usłup sastronomicznvch

woj. małopolskie
pow. chrzanowski

gm. Libiąż
32-590 Libiąż

ul. Stawowa/305/5/26

188 400,00 1n

4 0slvillrRM/zoM 09.05.2014

9.1s.08

EP24 sp łka z o8raniczoną
odpoWiedzialnością

32-020 Wieliczka
ul. Narutowicza 5

6832081130 069539855

Budowa bezdotykowej myjni
samochodowej oraz powierzchni

handlowej wraz z zapleczem
technicznym i pomieszczeniem

socialnym w Alwerni

woj. małopolskie
pow. chrzanowski

gm. Alwernia
32-566 Alwernia

ul. Marii Skiodowsklej
Curie 3e

287 000,00 8



2' Lista operacji, które są zgodne z LSR; zostały złożone w miejscu i terminie Wskazanym w informacji o naboze; uzyskały najwyższą liczbę
punktółv w ramach oceny spełnienia kryteńów wyboru dla zakresu ''TwoŻenie i rozwój mikroplzed8iębiorshł/; niemieszczące się W limicie
środ k w przeznaczonych na dzi ałan ie 41 3 _31 2 wg liczby uzyskanych pu n kt w:
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Chrzan w, dnia 17 paźdz|ernika2O14r.

Nr KRS 1000262087
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Loknrl n a |ii rupil I)ziałania
"Paltlr JlstoJo na Jurze"
32-500 Chrzanow. ul. Focha 3

NIP 628 216'i $r BE00N 120324942
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