
Załącznik nr 1 do uchwały Rady nr I/52/17   
 

Lista operacji wybranych do finansowania podczas posiedzenia Rady LGD w dn. 1 lutego 2017 r. 

w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 

w ramach naboru 1/2016  

 

Zakres tematyczny 

Podejmowanie działalności gospodarczej - wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2 

lit. a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. 

zm.) na operacje w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 INNOWACYJNI W BIZNESIE. 

Lp. 

Indywidualne 

oznaczenie 

wniosku (znak 

sprawy) 

Data wpływu 

Nr 

identyfikacyjny 

Imię i nazwisko 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji określony we 

wniosku 

Złożone w 

miejscu i 

terminie, 

wskazanym w 

ogłoszeniu o 

naborze TAK 

/ NIE 

Zgodne z 

zakresem 

tematycznym, 

wskazanym w 

ogłoszeniu o 

naborze TAK 

/ NIE 

Zgodność 

operacji z 

LSR 

Uzyskały 

minimalną 

liczbę 

punktów w 

ramach oceny 

spełnienia 

kryteriów 

wyboru 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 
Dzień/ 

miesiąc/ 

rok 

Godzina/ 

minuty 

Operacje wymienione poniżej zostały wybrane do finansowania i mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

1.  5/1/2016 21.12.2016 11:25 057012904 Agnieszka 

Wróblewska 

Remont budynku wraz z zakupem 

wyposażenia, montażem 

ogrodzenia, utwardzeniem placu 

manewrowego w celu świadczenia 

usług zakwaterowania i rekreacji 

TAK TAK TAK TAK 

(64 pkt) 

100 000,00 

2.  4/1/2016 21.12.2016 10:55 071897191 Łukasz Mazur Podjęcie działalności gospodarczej 

w celu świadczenia innowacyjnych 

usług budowlanych i 

wykończeniowych 

TAK TAK TAK TAK 

(60 pkt) 

100 000,00 

3.  6/1/2016 21.12.2016 14:18 068387805 Sławomir Dzyr Mobilny serwis ogumienia aut 

osobowych, ciężarowych i 

pojazdów rolniczych oraz 

TAK TAK TAK TAK 

(60 pkt) 

100 000,00 



geometria kół w autach 

ciężarowych i maszynach 

rolniczych 

4.  10/1/2016 21.12.2016 15:20 071456426 Marek 

Harbarczuk 

Oferowanie usług innowacyjnych 

w branży budowlanej terenie LGD 

„Jagiellońska Przystań” 

TAK TAK TAK TAK 

(60 pkt) 

100 000,00 

5.  7/1/2016 21.12.2016 14:41 071891684 Rafał Szymański Utworzenie siłowni w Parczewie TAK TAK TAK TAK 

(54 pkt) 

100 000,00 

Limit dostępnych środków 500 000,00 

Suma ustalonej kwoty pomocy 500 000,00 

Operacje wymienione poniżej zostały wybrane do dofinansowania, ale nie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

6.  9/1/2016 21.12.2016 15:10 071863942 Iwona 

Bednarska 

Podjęcie działalności gospodarczej 

w zakresie prowadzenia szkoły 

jazdy konnej 

TAK TAK TAK TAK 

(50 pkt) 

100 000,00 

7.  1/1/2016 20.12.2016 15:30 030681016 Hanna Krasińska Podjęcie działalności gospodarczej 

samozatrudnienie w zakresie 

świadczenia usług księgowych 

TAK TAK TAK TAK 

(44 pkt) 

100 000,00  

 

 
 


