„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota” na lata 2016-2023

Numer naboru wniosków: 6/2017/TP
Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z
§2.1 pkt 2a ze zmianamizm. Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września 2015 r. ze zm.
Czas trwania naboru: od 14 listopada 2017 r. – 28 listopada 2017 r. do godz. 14:00
Limit dostępnych środków: 360 000,00 zł

1. Operacje są zgodne z LSR.

Lp.

Nazwa lub imię i nazwisko wnioskodawcy
Numer identyfikacyjny

Tytuł operacji

Numer sprawy nadany
przez LGD

Data wpłynięcia
wniosku

Kwota wsparcia
wnioskowana przez podmiot
ubiegający się o wsparcie*

1

Grzegorz Michna/ 073873174

Rozpoczęcie działalności budowlanej poprzez zakup nowych maszyn
i urządzeń

6/2017/TP/8/1

2017-11-14 godz.
8:05

60 000,00 zł

2

Patryk Krupa/ 073875631

Rozpoczęcie działalności o charakterze usługowym polegającej na
praniu i czyszczeniu poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń

6/2017/TP/9/2

2017-11-16 godz.
11:10

60 000,00 zł

3

Dariusz Tlon/ 048797496

Rozpoczęcie działalności usługowej w zakresie grawerowania i cięcia
laserem poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz
oprogramnowania

6/2017/TP/10/3

2017-11-20 godz.
14:30

60 000,00 zł

4

Tadeusz Chabowski/ 073917890

Rozpoczęcie działalności kosmetycznej poprzez zakup nowych
maszyn, urządzeń, wyposażenia

6/2017/TP/11/4

2017-11-23 godz.
14:40

60 000,00 zł

5

Stanisław Zagrodnik/ 073914835

Utworzenie firmy" INITUS" Stanisław Zagrodnik, zajmującej się
wykonawstwem usług ogolnobudowlanych oraz remontowych.

6/2017/TP/12/5

2017-11-27 godz.
10:00

60 000,00 zł

6

Dominika Jabrzyk-Sztuka/ 073935126

Rozpoczęcie działalności polegającej na wynajmie krótkotrwałym
poprzez zakup wyposażenia

6/2017/TP/13/6

2017-11-27 godz.
13:30

60 000,00 zł
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7

Bożena Swoboda/ 073929872

Utworzenie Lokalnego Centrum Informacji i Edukacji Środowiskowej
dzialającego w obszarze zrównoważonego środowiska, odnawialnych
źródeł energii i efektywności energetycznej

6/2017/TP/14/7

2017-11-27 godz.
16:45

60 000,00 zł

8

Katarzyna Hetmaniok/ 073935301

"Vintage" - uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie
renowacji i upcycling mebli i sprzętów domowych

6/2017/TP/15/8

2017-11-28 godz.
9:30

60 000,00 zł

9

Dominik Wojtek/ 073907423

Utworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się promocją,
pośrednictwem i sprzedażą przy użyciu platformy internetowej usług
oraz produktów wykorzystujących lokalne zasoby i technologie

6/2017/TP/16/9

2017-11-28 godz.
10:25

60 000,00 zł

10

Monika Zając/ 073930466

Integracja lokalnej ludności zamieszkującej na terenie Morawskich
Wrót

6/2017/TP/17/10

2017-11-28 godz.
11:15

60 000,00 zł

11

Agnieszka Tabaczar-Margyciok/ 073931303

Rozpoczęcie działalności w zakresie księgowania wraz z
utworzeniem i wyposażeniem biura do obsługi klienta

6/2017/TP/18/11

2017-11-28 godz.
11:30

60 000,00 zł

12

Beata Kusch/073925670

Stworzenie przedsiębiorstwa oraz samozatrudnienie poprzez zakup
urządzeń i narzędzi do firmy sprzątającej

6/2017/TP/19/12

2017-11-28 godz.
11:45

60 000,00 zł
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13

Roksana Adamczyk/ 073935974

Rozpoczęcie działalności architektury wnętrz i krajobrazu

6/2017/TP/20/13

2017-11-28 godz.
12:00

60 000,00 zł

14

Karol Szawerna/073929460

Stworzenie przedsiębiorstwa oraz samozatrudnienie poprzez zakup
urządzeń i narzędzi do warsztatu samochodowego

6/2017/TP/21/14

2017-11-28 godz.
12:30

60 000,00 zł

15

Przemysław Szewieczek/068458971

Uruchomienie produkcji wyrobów drewnianych oraz pelletu na
terenie Lokalnej Grupy Działania Morawskie Wrota

6/2017/TP/22/15

2017-11-28 godz.
13:10

60 000,00 zł

* Kwota dofinansowania - wnioskowana przez beneficjenta kwota dofinansowania może ulec zmianie po weryfikacji wniosku przez instytucję wdrażającą.

