
Lista Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2016 

Nr 

przedsięwzię

cia 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej 

Numer 

wniosku 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

 

Numer 

identyfikacyjny 

wnioskodawcy Nazwa  Cel / zakres  

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

 

 

Pierwotna 

wnioskowana 

kwota 

wsparcia 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Uzasadnienie 

przyznanej 

kwoty 

wsparcia w 

przypadku 

innej niż 

wnioskowana 

4/1/2016 35 071876596 
Produkcja oraz 
sprzedaż filtrów 
studziennych 

Założenie działalności 
produkcyjnej filtrów 

studziennych, utwardzenie 
drogi dojazdowej do warsztatu, 

remont warsztatu, 
wyposażenie w linię 

produkcyjną  
2 miejsca pracy 

98 970,00 98 970,00 

Bartłomiej 
Sukiennik 
Zakrzówek 
Szlachecki 

18 
97-561 
Ładzice 

 

2/1/2016 33 071865391 

Uruchomienie 
działalności – 

produkcja oraz 
sprzedaż 

drewnianych mebli i 
akcesoriów 
dziecięcych 

Otwarcie firmy zajmującej się 
produkcją drewnianych mebli 
oraz dekoracji do dziecięcych 
wnętrz korzystając z własnych 

projektów 
Dostawa i montaż hali 

produkcyjno-magazynowej, 
zakup maszyn i urządzeń do 
produkcji, utwardzenie placu, 
zakup zestawu do produkcji 

energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii 

zakup zestawu fotograficznego 
2 miejsca pracy 

100 000,00 100 000,00 

Żaneta Kruk 
Zwlecza 4A 

29-145 
Secemin 

 



12/1/2016 30 071787145 

Zakup auta 
dostawczego w 

celu rozpoczęcia 
działalności 

rekreacyjnej z 
wykorzystaniem 
posiadanej przez 
wnioskodawcę 

dmuchanej 
zjeżdżalni z placem 

zabaw 

Operacja polega na zakupie 
samochodu przystosowanego 

do transportu dmuchanej 
zjeżdżalni z placem zabaw dla 

dzieci 
1 miejsce pracy 

100 000,00 

 
 
 
 
 

100 000,00 
 
 
 

Damian 
Stępień 

Katarzynów 
17 

97-524 
Kobiele 
Wielkie 

 

13/1/2016 30 059459754 

Uruchomienie 
innowacyjnego 

zakładu produkcji i 
obróbki precyzyjnej 

elementów 
meblowych 

Podjęcie działalności w 
zakresie produkcji 

różnorodnych elementów 
meblowych oraz świadczeniu 

usług frezowania frontów i 
innych elementów meblowych 

Zakup maszyny frezującej 
1 miejsce pracy 

100 000,00 100 000,00 

Kamil Załóg 
Ciężkowice 

128B 
97-540 Gidle 

 

3/1/2016 28 071748106 
„Metal-Spaw 

Andrzej Flaszka” 

Założenie firmy zajmującej się 
usługami spawalniczymi, 

piaskującymi oraz lakierowania 
i naprawy elementów 

metalowych 
Zakup blaszanego garażu, 

utwardzenie powierzchni pod 
garaż, wypożyczenie 

samochodu, zakup maszyn i 
urządzeń oraz narzędzi 

niezbędnych do prowadzenia 
działalności 

1 miejsce pracy 

100 000,00 

 
 
 
 
 
 

100 000,00 

Andrzej 
Flaszka 

Ul. Dudki 6 
97-524 
Kobiele 
Wielkie 

 

8/1/2016 28 071862722 AnParis Dekoracje 

Firma realizowała będzie usługi 
związane z dekoracjami oraz 
wyrobem własnym produktów 

okolicznościowych i 
związanych z usługami 

wytyczonymi przez klienta 
Zakup samochodu z 

100 000,00 

 
 
 

100 000,00 

Anna 
Cykowska 
Brzezinki 6 

97-524 
Kobiele 
Wielkie 

 

 



homologacją ciężarową, foto 
budki, i wyposażenia 

służącego do dekoracji 
1 miejsce pracy 

9/1/2016 28 071869636 

Adaptacja lokalu na 
potrzeby 

rozpoczęcia 
prowadzenia biura 

rachunkowego 
wraz z zakupem 
wyposażenia i 
sprzętu oraz 

oprogramowania 

Operacja polegała będzie na 
remoncie wynajmowanego 
lokalu mieszkalnego celem 
rozpoczęcia działalności w 
zakresie prowadzenia biura 
rachunkowego i w ramach 
operacji zakupione zostaną 

wszelkie niezbędne 
wyposażenia, sprzęt oraz 

oprogramowanie do 
profesjonalnej obsługi 

księgowej firm 
2 miejsca pracy 

100 000,00 

 
 
 
 
 
 

100 000,00 

Robert 
Dudziński 

Os. 
Broniewskieg

o 18/21 
29-100 

Włoszczowa 

 

6/1/2016 
 

26 071738322 Cukiernia 

Celem operacji jest stworzenie 
zakładu produkcyjnego, 

zajmującego się produkcją i 
sprzedażą wyrobów 

cukierniczych. 
Zakup maszyn i urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia 
cukierni 

1 miejsce pracy 

100 000,00 

 
 
 
 

100 000,00 

Grzegorz 
Staszczyk 

Kolonia 
Mrowina 10  

29-120 
Kluczewsko 

 

7/1/2016 24 058640584 
Podejmowanie 

działalności 
gospodarczej 

Otwarcie mobilnego centrum 
kosmetologii z dojazdem do 

domu klienta, zakup 
samochodu, kombajnu 

kosmetycznego, mobilnej 
leżanki dla klienta, lamp 

kosmetycznych oraz 
kosmetyków  

1 miejsce pracy 

100 000,00 

 
 
 
 

100 000,00 

Ewa 
Adamiec 

Wola 
Jedlińska 6 

97-561 
Ładzice 

 



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

11/1/2016 24 071803475 

Wspieranie 
lokalnego rozwoju 

na obszarach 
wiejskich poprzez 

podjęcie 
działalności 

gospodarczej, 
zwiększającej 

dostępność usług 
gastronomicznych 

na terenie LGD 
„Region 

Włoszczowski”, 
obejmującej 
prowadzenie 

Zajazdu Mnich w 
Gabrielowie 

Utworzenie nowego lokalu 
gastronomicznego i zakup 

wyposażenia  
1 miejsce pracy 

100 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 000,00 

Anna 
Franków 

Gabrielów 24 
29-145 

Secemin 
 

 

 

 


