Lista ocenionych wniosków
dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Zał. 5.3. Książki procedur

Data rozpoczęcia naboru: 18.02.2013 r.

Lp.

Symbol sprawy

Wnioskodawca

Data zakończenia naboru: 04.03.2013 r.

Gmina

Tytuł projektu

Koszt całkowity

Wnioskowana
kwota

Wnioskowana
kwota
(narastająco)

% maksymalnej
Liczba uzyskanych
liczby punktów za
punktów
lokalne kryteria

Operacje wybrane do dofinansowania po wstępnej ocenie
Operacje mieszczące się w limicie dostępnych środków

1 004/M/IV/2013

2 001/M/IV/2013

3 010/M/IV/2013

P.P.H.U. "WOMA" S.C. - Małgorzata
Knajdek, Wojciech Knajdek, Maciej
Knajdek

Masiak Tomasz

Gierszewski Tomasz Robert

Człuchów

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
oraz zwiększenie zatrudnienia poprzez
utworzenie wypożyczalni sprzętu
rekreacyjnego

413 280,00 zł

147 840,00 zł

147 840,00 zł

83,00

79,05%

Człuchów

Podwyższenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu
zatrudnienia poprzez budowę i
wyposażenie stacji diagnostycznej z
biurem obsługi i stanowiskiem naprawczym

570 887,00 zł

200 000,00 zł

347 840,00 zł

75,00

71,43%

Przechlewo

Podwyższenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa i zwiększenie
zatrudnienia poprzez wdrożenie nowej
technologii

904 050,00 zł

300 000,00 zł

647 840,00 zł

73,50

70,00%

Lipka

Celem jest zwiększenie dochodu z
prowadzonej działalności gospodarczej
poprzez unowocześnienie parku
maszynowego co spowoduje utworzenie
nowych miejsc pracy

861 000,00 zł

300 000,00 zł

947 840,00 zł

70,00

66,67%

Operacje nie mieszczące się w limicie dostępnych środków*
Operacje niewybrane do dofinansowania po wstępnej ocenie
Operacje zgodne z LSR, które osiągnęły minimalne wymagania

4 008/M/IV/2013

Bełka Dagmara
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Lp.

Symbol sprawy

Wnioskodawca

Gmina

Tytuł projektu

Koszt całkowity

Wnioskowana
kwota

Wnioskowana
kwota
(narastająco)

% maksymalnej
Liczba uzyskanych
liczby punktów za
punktów
lokalne kryteria

Operacje wybrane do dofinansowania po wstępnej ocenie

5 011/M/IV/2013

Rallyland Events Sp. z o.o.

Lipka

Celem operacji jest adaptacja istniejącego
powojskowego budynku biurowo-socjalnomagazynowego, zlokalizowanego na byłym
lotnisku wojskowym w Lipce, Osiedle
Rajdowe 2, na cele turystyczne w postaci
budynku hotelowego o kategorii**, o 23
miejscach noclegowych oraz stworzenie
miejsc pracy i uzyskanie dochodu z
prowadzonej działalności gospodarczej

6 002/M/IV/2013

Knajdek Beata Maria

Zakrzewo

Wzrost rozwoju firmy poprzez realizację
inwestycji dla potrzeb wykonywania zadań
z zakresu projektowania

566 165,00 zł

200 000,00 zł

1 447 840,00 zł

68,00

64,76%

7 006/M/IV/2013

Czapiewski Sławomir Franciszek

Kamień
Krajeński

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez
zakup sprzętu i wyposażenia oraz środka
transportu

308 390,52 zł

115 007,00 zł

1 562 847,00 zł

60,00

57,14%

8 005/M/IV/2013

Ladorucki Zbigniew Marian

Okonek

Rozwijanie działalności gospodarczej w
wyniku czego powstanie nowe miejsce
pracy

282 900,00 zł

100 000,00 zł

1 662 847,00 zł

54,00

51,43%

Jastrowie

Celem operacji jest wzrost
konkurencyjności poprzez rozbudowę
przedsiębiorstwa oraz stworzenie nowych
miejsc pracy.

499 668,00 zł

178 742,90 zł

1 841 589,90 zł

53,00

50,48%

Lipka

Wzrost przychodu z tytułu rozpoczęcia
działalności gospodarczej. Promocja
nowoczesnej uprawy i siewu zbóż i
rzepaku. Wykorzystanie innowacyjnych
rozwiązań w agrotechnice

285 225,00 zł

100 000,00 zł

1 941 589,90 zł

48,00

45,71%

9 009/M/IV/2013

10 003/M/IV/2013

Król Irena

Goławski Tomasz
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770 754,00 zł

300 000,00 zł

1 247 840,00 zł

69,50

66,19%

Lp.

Symbol sprawy

Wnioskodawca

Gmina

Tytuł projektu

Koszt całkowity

Wnioskowana
kwota

Wnioskowana
kwota
(narastająco)

% maksymalnej
Liczba uzyskanych
liczby punktów za
punktów
lokalne kryteria

Operacje wybrane do dofinansowania po wstępnej ocenie

11 012/M/IV/2013

Spółka Cywilna Grażyna Okoń Robert
Brzozowski

Kamień
Krajeński

Celem operacji jest podwyższenie
standardów jakości obsługi klienta,
zarządzania firmą, promowanie produktów
regionalnych oraz wzrost konkurencyjności
i zwiększenie zatrudnienia poprzez budowę
sklepu spożywczo-przemysłowego

216 692,79 zł

88 086,00 zł

2 029 675,90 zł

Złotów

Przedsięwzięcie inwestycyjne polegające
na odbudowie, przywróceniu do użytku i
prowadzeniu (istniejącej w latach 70 i 80
ubiegłego wieku), przystani kajakowej w
Lędyczku. Atutem firmy jest dziewicze
położenie ośrodka, bujne lasy jak również
położenie w dolinie pięciu rzek. Planuje się
przyjmowanie uczstników spływów
kajakowych, z małą gastronomią i
całoroczną kawiarnio-restauracją (imprezy
folklorystyczne)

300 000,00 zł

300 000,00 zł

2 329 675,90 zł

Operacje zgodne z LSR, które nie osiągneły minimalnych wymagań
Operacje niezgodne z LSR

12 007/M/IV/2013

Kantorski Bronisław

* tylko w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji o możliwści składania wniosków o przyznanie pomocy po raz ostatni
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41,50

39,52%

