
                                                      
 
  
 
 
Lista operacji wybranych do dofinansowania, zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru 
operacji (malejąco). Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  24.03.2011r. 
 

Lp. Nr rejestru 
wniosku 

Nazwa wnioskodawcy 
 
 
 

Nazwa 
działania 

Nazwa operacji Zgodno
ść z 
LSR 
(tak/nie) 

Ilość 
punktów 
proponowa
nych dla 
operacji za 
spełnianie 
kryteriów 
wyboru 

Całkowita 
wartość 
operacji 

Kwota 
wnioskowa
nej pomocy 

1. 

 
 
I/TRM/2011 
 

JERZY GAWLIK 

4.1/413 Wdrażanie 
lokalnych strategii 
rozwoju dla 
operacji, które 
odpowiadają 
warunkom 
przyznania pomocy 
w ramach działania 
311 "Tworzenie i 
rozwój 
mikroprzedsiębiorst
w" 
 

"Dobudowanie Sali 
gastronomiczno-
konferencyjnej oraz zakup 
wyposażenia w celu 
podwyższenia standardu 
obiektu co spowoduje wzrost 
dochodu z prowadzonej 
działalności oraz wzrost 
zatrudnienia" 

TAK 11 344 374, 00 155 120,50 

2. 

 
 
IV/TRM/2011 
 

"CANTER" Anetta Sałacka 

4.1/413 Wdrażanie 
lokalnych strategii 
rozwoju dla 
operacji, które 
odpowiadają 
warunkom 
przyznania pomocy 
w ramach działania 
311 "Tworzenie i 
rozwój 
mikroprzedsiębiorst
w" 

"Podwyższenie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstwa poprzez 
zakup sprzętu do świadczenia 
usług dla ludności oraz 
zwiększenie poziomu 
zatrudnienia" 

TAK 10 93 480,00 38 000,00 
 

2. 

 
V/TRM/2011 
 
 

DORIAN WAWRZYNEK 

4.1/413 Wdrażanie 
lokalnych strategii 
rozwoju dla 
operacji, które 

"Zakup sprzętu w celu 
podwyższenia jakości usług 
dla lokalnej społeczności. 
Rozszerzenia zakresu 

TAK 10 74 957,43 30 470,00 



                                                      
 
  
 

odpowiadają 
warunkom 
przyznania pomocy 
w ramach działania 
311 "Tworzenie i 
rozwój 
mikroprzedsiębiorst
w" 

wykonywanych usług poprzez 
zastosowanie dodatkowego 
sprzętu oraz wzrost 
zatrudnienia" 

3. II/TRM/2011 Wszystko dla gołębi "Elita" 
Jolanta Nowak 

4.1/413 Wdrażanie 
lokalnych strategii 
rozwoju dla 
operacji, które 
odpowiadają 
warunkom 
przyznania pomocy 
w ramach działania 
311 "Tworzenie i 
rozwój 
mikroprzedsiębiorst
w" 

"Podniesienie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstwa "Elita" 
Jolanta Nowak poprzez 
dywersyfikację prowadzonej 
działalności" 

TAK 9,15 246 000,00 100 000,00 

4. 

 
 
III/TRM/2011 
 

SOTRAM Sp. z o.o. 

4.1/413 Wdrażanie 
lokalnych strategii 
rozwoju dla 
operacji, które 
odpowiadają 
warunkom 
przyznania pomocy 
w ramach działania 
311 "Tworzenie i 
rozwój 
mikroprzedsiębiorst
w" 

"Podwyższenie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstwa poprzez 
wprowadzenie na rynek 
specjalistycznych usług i 
zwiększenie poziomu 
zatrudnienia" 

TAK 9,00 550 108,00 200 000,00 

 
 
 

 
 


