Lista dofinansowanych wniosków
w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Data rozpoczęcia naboru: 01.09.2011

Lp.

Symbol sprawy

1 005/M/II/2011

2 004/M/II/2011

Znak sprawy IW

06930OR1520115/11

06930OR1120064/11

Wnioskodawca

Marek Kozłowski

Marcin Paweł Poźniak

Data zakończenia naboru: 30.09.2011

Gmina

Tytuł projektu

Wnioskowana kwota Kwota dofinansowania
(wniosek)
(umowa)

Kwota zwróconych
środków
(rozliczenie projektu)

Okonek

Wzrost konkurencyjności firmy oraz
zatrudnienia dodatkowych pracowników
(pracownika produkcji i magazyniera)
poprzez posadowienie hali produkcyjnej.

200 000,00 zł

reyzgnacja

Człuchów

Modernizacja przedsiębiorstwa BRIKOL
Marcin Poźniak w kierunku
unowocześnienia warsztatu produkcyjnego
oraz zoptymalizowania bazy logistycznej.

101 650,00 zł

brak uzupełnień

300 000,00 zł

definitywnie odrzucony (brak prawomocnych
dokumentów do podpisania umowy)

180 759,71 zł

brak uzupełnień

300 000,00 zł

uzupełnienia po terminie

3 009/M/II/2011

06930OR1520116/11

Rallyland Events Spółka w organizacji

Lipka

Adaptacja istniejącego powojskowego
budynku biurowo-socjalno-magazynowego,
zlokalizowanego na byłym lotnisku
wojskowym w Lipce, Osiedle Rajdowe 2,
na cele turystyczne w postaci budynku
hotelowego o kategorii **, o 23 miejscach
noclegowych

4 003/M/II/2011

06930OR1120065/11

Biesaga Magdalena Joanna

Człuchów

"Wzrost konkurencyjności firmy oraz
zwiększenie zatrudnienia" poprzez zakup
sprzętu rehabilitacyjnego.

5 008/M/II/2011

06930OR0220015/11

Joanna Elżbieta Wysocka

Podwyższenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu
Kamień Krajeński
zatrudnienia poprzez zmodernizowanie
budynku magazynowego
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Lp.

Symbol sprawy

6 002/M/II/2011

7 006/M/II/2011

8 001/M/II/2011

9 007/M/II/2011

Znak sprawy IW

06930OR1520114/11

06930OR0220014/11

06930OR1520113/11

06930OR1520117/11

Wnioskodawca

Gmina

Wnioskowana kwota Kwota dofinansowania
(wniosek)
(umowa)

Tytuł projektu
Podwyższenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa poprzez przygotowanie
budynków gospodarczych do
wprowadzenia nowych technologii.

IMMOBILIEN RITTAU Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

Lipka

Aleksandra Kotlarek

Wzrost zatrudnienia poprzez
zagospodarowanie terenu do prowadzenia
Kamień Krajeński
działalności gospodarczej oraz zakup
niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Jan Kluczka

Waldemar Drobczyński

Kwota zwróconych
środków
(rozliczenie projektu)

300 000,00 zł

reyzgnacja
reyzgnacja

108 000,00 zł

brak uzupełnień

Lipka

Budowa zakładu mechaniki pojazdowej
wraz z wyposażeniem w celu zwiększenia
konkurencyjności przedsiębiorstwa,
rozszerzenie zakresu usług i zwiększenie
zatrudnienia.

100 000,00 zł

wniosek poza limitem dostępnpości środków w
ramach naboru/ ogłoszenie przez LGD kolejnej
możliwości składania wniosków

Lipka

Uzyskanie dochodu z prowadzonej
działalności oraz wzrost zatrudnienia
poprzez realizację zakresu rzeczowofinansowego operacji.

200 000,00 zł

reyzgnacja

Razem
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1 790 409,71 zł

0,00 zł

0,00 zł

