Załącznik do Uchwały Rady nr 167/2017 z dnia 4 lipca 2017r.

Lista Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach
Konkursu nr 1/2017
z uwzględnieniem procedury odwoławczej

Nr
przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia

1.1.6

Podejmowanie działalności gospodarczej

Numer wniosku

6/1/2017

7/1/2017

Liczba
uzyskanych
punktów

35

35

Numer
identyfikacyjny
wnioskodawcy

072053411

072103764

Nazwa

Remont i
adaptacja
pomieszczeń
gospodarczych
pod rozpoczęcie
działalności
gospodarczej w
celu produkcji
wyrobów
wędliniarskich,
swojskich metodą
tradycyjną
Zakup sprzętu i
wyposażenia oraz
przygotowanie
internetowej
platformy
muzycznej na
potrzeby
prowadzenia

Cel / zakres

Operacja polega na
remoncie i adaptacji
pomieszczeń
gospodarczych pod
prowadzenie działalności. W
ramach dotacji zostaną
przeprowadzone prace
budowlane wraz z
niezbędnymi instalacjami
oraz zakupione: kocioł
centralnego ogrzewania,
agregat chłodniczy, waga
elektroniczna i lada
chłodnicza .
2 miejsca pracy
Operacja polega na zakupie
niezbędnego sprzętu
dziennikarskiego, sprzętu
do profesjonalnej oprawy
artystycznej oraz utworzenia
internetowej platformy
muzycznej. W ramach
dotacji zostanie zakupiony:

Ustalona
kwota
wsparcia

100 000,00

100 000,00

Pierwotna
wnioskowana
kwota
wsparcia

Nazwa
Wnioskodawcy

100 000,00

Ziółkowska
Agnieszka
Maluszyn,
ul. Kościelna
1
97-532 Żytno

100 000,00

Sambor Rafał
97-540 Gidle
ul. Reymonta
10

Uzasadnienie
przyznanej
kwoty
wsparcia w
przypadku
innej niż
wnioskowana
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działalności
gospodarczej w
zakresie
dziennikarstwa
muzycznego i
usług związanych
z oprawa
artystyczną imprez
i wydarzeń
kulturalnych.

8/1/2017

9/1/2017

20/1/2017

35

33

33

067823214

Wytwarzanie
akcesoriów
nagrobkowych ze
stali nierdzewnej

047979486

Utworzenie
szwalni

wniosek

Adaptacja
budynku na
potrzeby
utworzenia Domu
Seniora z
możliwością
pobytów długo i
krótkoterminowych

profesjonalny sprzęt
dziennikarski, sprzęt
komputerowy i
fotograficzny, zestaw
nagłaśniający, wyposażenie
biura a także przygotowana
zostanie internetowa
platforma muzyczna,
wyposażona w szereg
funkcji.
2 miejsca pracy
Operacja polega na
powstaniu firmy zajmującej
się produkcją akcesoriów
nagrobkowych ze stali
nierdzewnej. Dotacja
zostanie przeznaczona na
zakup maszyn i urządzeń.
2 miejsca pracy
Operacja będzie polegała
na adaptacji i modernizacji
budynku mieszkalnego w
całości przeznaczonego na
potrzeby szwalni. Środki z
dotacji zostaną
przeznaczone na
modernizacje budynku,
zakup maszyn
szwalniczych, stołu
szwalniczego i regałów.
2 miejsca pracy
Wnioskodawca planuje
utworzenie obiektu
przeznaczonego w
szczególności dla klientów
zaawansowanych wiekowo
planujących pobyt, opiekę
rehabilitacyjną, podstawowe
zabiegi pielęgniarskie oraz
organizację zajęć czasu
wolnego. Środki zostaną

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Kubasiak
Anna
97-540 Gidle
ul. Pławińska
11

100 000,00

Sadziak
Eugeniusz
Mała Wieś 78
97-532 Żytno

100 000,00

Szostak Ewa
Boża Wola
29
29-120
Kluczewsko

Załącznik do Uchwały Rady nr 167/2017 z dnia 4 lipca 2017r.
przeznaczone na zakup
wyposażenia i sprzętu do
pokoi i pomieszczeń
ogólnodostępnych.
3 miejsca pracy

5/1/2017

17/1/2017

21/1/2017

32

32

32

071748106

057273181

wniosek

DEKORACJE
Dominika Flaszka

Utworzenie firmy
produkującej
karmę dla ptaków

Poradnia dietetyki
klinicznej

Operacja polega na
uruchomieniu działalności z
zakresu świadczenia usług
dekoratorskich dla teatrów,
organizacji NGO, centrów
kultury oraz produkcji ozdób
i pamiątek z papieru
zawierających wzornictwo
folklorystyczne. Środki z
dotacji zostaną
przeznaczone na
przebudowę budynku
gospodarczego na potrzeby
działalności, wyposażenie
biura oraz pomieszczenia
magazynowego, zakup
urządzeń do produkcji
ozdób z papieru.
1 miejsce pracy
Wnioskodawca planuje
rozpoczęcie produkcji karmy
dla gołębi oraz ptactwa. W
ramach dotacji zostanie
zakupiony samochód
dostawczy, maszyny
konieczne do prowadzenia
działalności są już w
posiadaniu wnioskodawcy.
2 miejsca pracy
W ramach operacji
powstanie poradnia
dietetyczna, zajmująca się
poradnictwem
żywieniowym, analizą
składu ciała, oceną
odżywienia organizmu,

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Flaszka
Dominika
Dudki 6
97-524
Kobiele
Wielkie

100 000,00

Prysak
Łukasz
Zwlecza 15
29-145
Secemin

100 000,00

Batko
Bogna
ul. Różana 3
42-230
Koniecpol
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indywidualnemu dobieraniu
planu żywieniowego dla
pacjentów zdrowych i
chorych, profilaktyką
chorób. Operacja zakłada
zakup analizatora składu
ciała. Oprogramowania,
laptopa oraz niezbędnego
wyposażenia gabinetu
dietetyka klinicznego.
2 miejsca pracy

2/1/2017

30

071891592

Pielęgnacja
terenów
zielonych,
wypożyczanie
sprzętu
ogrodniczobudowlanego oraz
przegląd
techniczny sprzętu
ogrodniczego

Operacja polega na
świadczeniu usług
związanych z pielęgnacją i
utrzymaniem ogrodów
przydomowych,
przygotowaniem drewna na
opał, wypożyczaniu sprzętu
ogrodniczo-budowlanego
oraz przeglądy techniczne
sprzętu ogrodniczego.
Środki zostaną
przeznaczone na zakup
maszyn, garażu
blaszanego oraz
niezbędnego wyposażenia
potrzebnego do
prowadzenia działalności
gospodarczej
2 miejsca pracy

100 000,00

100 000,00

Błaut Kamil
Radków 58
29-135
Radków

PONIŻSZE OPERACJE ZOSTAŁY WYBRANE DO WSPARCIA, JEDNAK NIE MIESZCZĄ SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW

15/1/2017

30

072159455

Powstanie
przedsiębiorstwa oraz
stworzenie dwóch
miejsc pracy poprzez
zakup nowego środka
trwałego.

Operacja będzie
polegała na zakupie
nowego samochodu z
zabudową warsztatową,
którym wnioskodawca
będzie wykonywał
usługi na zlecenie
klienta polegające na

100 000,00

100 000,00

Pasoń
Anna
Wola
Wiśniowa
102
29-100
Włoszczowa
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serwisie, naprawie i
konserwacji maszyn
rolniczych oraz
przemysłowych i
budowlanych.
2 miejsca pracy

10/1/2017

18/1/2017

4/1/2017

29

29

28

071873130

072153955

071748106

Utworzenie Zakładu
obróbki drewna w
Krzepicach

Utworzenie
innowacyjnych usług
kosmetycznych w
postaci „Mobilnego
Salonu Pielęgnacji
Ciała”

„Metal-Spaw – Andrzej
Flaszka”

Operacja zakłada
utworzenie i rozwój
zakładu obróbki drewna
a środki zostaną
przeznaczone na zakup
maszyn potrzebnych do
prowadzenia
działalności.
2 miejsca pracy
Wnioskodawca planuje
wprowadzenie na rynek
lokalny i regionalny
usługę trwałej i
innowacyjnej depilacji
laserowej ciała
wykonywanej u siebie
oraz w partnerskich
zakładach
kosmetycznych. W
ramach dofinansowania
zakupiony zostanie
medyczny laser
diodowy do depilacji.
2 miejsca pracy
Operacja polega na
utworzeniu firmy
zajmującej się obróbką
metali i nakładaniem
powłok na metale,
naprawą i konserwacją
metalowych wyrobów
gotowych, wyrobem
elementów stalowych
wg projektów
zamawiających oraz

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Rokosz
Michał
Krzepice 14
29-145
Secemin

100 000,00

Długoborska
Agnieszka
29-100
Włoszczowa
ul. Młynarska
36

100 000,00

Flaszka
Andrzej
Dudki 6
97-524
Kobiele
Wielkie
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uruchomienie
pogotowia
spawalniczego. Środki
z dotacji zostaną
przeznaczone na zakup
auta, piaskarki oraz
spawarki.
1 miejsce pracy

11/1/2017

12/1/2017

14/1/2017

28

28

28

071801763

Ośrodek szkoleniowy
dla zwierząt wraz z
hotelem dla zwierząt

071623841

Turystyka i rekreacja w
miejscowości Praczka

071876025

J&P Consstruction –
uruchomienie firmy
świadczącej wysokiej
jakości usługi

Operacja będzie
polegała na otwarciu
ośrodka szkolenia
zwierząt oraz hotelu na
zwierząt. W ramach
dotacji zakupione
zostaną kojce dla
zwierząt wraz z
zamontowanymi
ocieplanymi budami,
powstanie
pomieszczenie
pobytowe i
indywidualne wybiegi
dla zwierząt oraz
zostanie urządzony
wybieg główny.
2 miejsca pracy
Operacja polega na
utworzeniu firmy w
branży turystycznorekreacyjnej. W ramach
dotacji zakupiony
zostanie drewniany
domek letniskowy, 16
kajaków, przyczepa ,
suszarnia do grzybów
oraz ekologiczne
szambo.
1miejsce pracy
Operacja polega na
otwarciu firmy , która
będzie świadczyć
wysokiej jakości usługi

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Tatarska
Monika
Kajetanowice
ul. Sosnowa
1/1
97-540 Gidle

100 000,00

Damian
Moroń
Praczka 29
29-120
Kluczewsko

100 000,00

Prokop
Jarosław
Rudka 2
29-120
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budowlane.

1/1/2017

13/1/2017

19/1/2017

26

26

25

budowlane. W ramach
realizowanej operacji
zostaną zakupione
niezbędne maszyny i
urządzenia potrzebne
do rozpoczęcia
działalności.
2 miejsca pracy

072081525

Utworzenie
działalności
gospodarczej z
zakresu usług
detektywistycznych

Operacja ma na celu
utworzenie firmy
świadczącej usługi z
zakresu szeroko
rozumianej
detektywistyki, a także
działalność
szkoleniową.
Środki zostań
przeznaczone na
wyposażenie firmy w
urządzenia i akcesoria
niezbędne do
prowadzenia tego typu
działalności.
1 miejsce pracy

071803475

Wspieranie lokalnego
rozwoju na obszarach
wiejskich poprzez
podjęcie działalności
gospodarczej,
zwiększającej
dostępność usług
gastronomicznych na
terenie Lokalnej Grupy
Działania ”Region
Włoszczowski”,
obejmującej
prowadzenie Zajazdu
„Mnich” w Gabrielowie.

Operacja polega na
założeniu działalności
gospodarczej
obejmującej
prowadzenie zajazdu
„Mnich” w Gabrielowie.
Środki z dotacji zostaną
przeznaczone na zakup
niezbędnego sprzętu
potrzebnego do
prowadzenia zajazdu.
1 miejsce pracy

wniosek

Centrum Ucznia,
Kibica i Turysty Express

Wnioskodawca planuje
zakup pawilonu
handlowego, jego
wyposażenia, reklamy,
urządzeń

Kluczewsko

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Suliga-Sikora
Olga
os. Brożka
24/2
29-100
Włoszczowa

100 000,00

Franków
Anna
Gabrielów 24
29-145
Secemin

100 000,00

Monika
Mrożek
Kuzki 53
29-100
Włoszczowa
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komputerowych
potrzebnych do
prowadzenia firmy.
2 miejsca pracy

3/1/2017

23

047532540

Wyroby ogrodowe z
drewna oraz przewóz
rzeczy

Operacja polega na
wytwarzaniu wyrobów z
drewna do ogrodów
typu: altany, pergole,
domki dla dzieci,
wiatraki, donice z
możliwością
zawiezienia
wytworzonych
produktów do klienta.
Środki z dotacji zostaną
przeznaczone na zakup
samochodu
dostawczego oraz
strugarko-grubościówki,
pilarki, wiertarkowkrętarki i wyrzynarki
1 miejsce pracy

100 000,00

100 000,00

Lupa Marcin
Maluszyn,
ul. Rybacka 8
97-532 Żytno

