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LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA
złożonych w ramach naboru o prŹyznanie pomocy na operacje w ramach dąiałania ,'Wd.aŁnie lołalnycn *rategii rozwoju'' objętggo
Programom Roavoiu obszar w Weiskich na lata 2007-2013 z udziałem środk w Europojskiogo Funduszu Rolnego na Rzecz Roanvoju
obszar ł Wi jskich, ąś ,ł Leadel z zakrosu: ,,TwoŹenie i rozw i mikroprzedsiębioFlw'' wdraŁnych za pośrednictwem Lokalnoi Grupy
Działania ,, Partnerslvt o na Jurze''. ltvysokość dostępnych środk w w naborze w dniach 26.05-09.06.20'14r' na operacie w ramach działania
,,wdraźanie Lokalnych strategii Rozwoiu'' z zaklegu ,,Twolzenie i rozw i mikroprzedsiębiorsiw'' wynosila841 u2,91zł.

'l. Lista operacji zgodnych z LSR, kt re nie zostały wybrane do dofinansowania, ponieważ nie mieszczą 8ię w limicie środk w pBeznac.zonych
na działanie 41 3-312'Tworzenie i rozw j mikroprzedsiębiorsM':
Brak

2. Lista operacji zgodnych z LsR, K re nie zostały wybrane do dofinansowania, ponieważ wniosek nie otrzymał wymaganego minimum
punktowego w zakresie lokalnych kMeri w Wyboru dotyczących działania 413-312 "rwoŻenie i rozw j mikropzedsiębiorsM:

t.p. Numer wniosku
Data i godzina

wplywu
lmię i nazwisko/

Nazwa wnioskodawcy

Adres zamieszkania
lub adres mieisca

wykonywania
dzialalności/

adres siedziby
wni śkralewav

NIP lub PESEL
wnioskodawcy

Nr
identyfikacyjny

ARiMR
wnioskodawcy

Tvtul operacji

Lokalizacia
operacji

(woiew dztwo,
powiat, gmina:
miejscowość)

Wnioskowana
kwota

operacji
Punktacja

1 03/vl']'lrRM/Ż0L4
09.06.2014

8.L3.57
FPI Design Sp. z o.o.

32-546 Mtoszowa
ul. Szembeka 68

6282260777 069491323

Nowe inwestycje firmy FPI DesiBn
sp. z o'o' celem rozpoczęcia

produkcji nowego asortymentu
produktowego

woj. małopolskie
pow. chrzanowski

gm. Trzebinia
32-546 MłoszoWa

ul. Generała Sikorskiego
71,

284 7s0,00 6

2 0L/vil/rRMl20t4
06.06.2014

9.13.42

Agencja Rozwoju
Gospodarczego i lnicjatyw

społecznych
Sp. z o.o.

31-457 Krak w
ul. Fiołkowa 4/145

94sŻL74453 068790L76

zakup maszyny pakującej i

urUchomienie działalności
polegającej na konfekcjonowaniu

artykuł w spożywczych.

woj. malopolskie,
pow chrzanowski

gm. chrzan w
32-500 Chrzan w

Balin, ul. Piaseczna 10

97 250.OO 5

3 06Nilt/rRM/2074
09.06.2014

d1ą)1
Tomasz Jele

32-501 Pogorzyce
ul. Szymanowskiego 20

88L20711594 069538050
Zawdrożenie produkcji zabawek

dla dzieci

woj. małopolskie
pow. chrzanowski

gm. Libiąż
32-590 Libiąż

ul. Wolności 12

99 999,00 5



Lista operacji niezgodnych z LSR:
Brak

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

Lista operacji, w kt rych nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma mozliwości ust{enia tego adresu:
Brak I
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