
Lista Wniosków złożonych na Konkurs nr 2/2016 

Nr 

przedsięwzięcia 
Nazwa przedsięwzięcia 

1.1.7 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby w wieku do 29 roku życia 

Numer wniosku Nazwa  Cel / zakres  
Wnioskowana 

kwota wsparcia 

Nazwa i adres 

Wnioskodawcy 

1/2/2016 

Zakup sprzętu do 
produkcji miodu 
sztucznego(zioło 

miodu) i węzy pszczelej 

Założenie 
działalności 

gospodarczej na 
terenie LGD oraz 
powstanie źródła 

dochodu dla osoby 
do 29 roku życia  
Operacja będzie 

polegała na zakupie 
sprzętu dla 
planowanej 
działalności 

polegającej na 
produkcji miodu 

sztucznego i węzy 
pszczelej, zakup lini 
półautomatycznej do 

produkcji węzy, 
odstojników, topiarki, 

urządzenia ssąco-
tłoczącego, 
urządzenia 

wielofunkcyjnego, uli 
oraz ramek 

1 miejsce pracy 

100 000,00 

Wojciech Rachwalik 
Piaski 

ul. Miodowa 9 
97-540 Gidle 

2/2/2016 Otwarcie kawiarni 

Utworzenie 
działalności 

gospodarczej 
poprzez otwarcie 

kawiarni 
Polega na zakupie 
wyposażenia lokalu 
niebędącego trwale 

związanego z 
budynkiem 

2 miejsca pracy 

100 000,00 
Monika Kotulska 

Ul. Koniecpolska 5 
29-100 Włoszczowa 



3/2/2016 
Dekoracje Dominika 

Flaszka 

Rozwój 
przedsiębiorczości 
na obszarze LGD 
poprzez założenie 

firmy zajmującej się 
usługami 

dekoratorsko-
scenograficznymi 

oraz produkcja 
pamiątek i ozdób z 

papieru o 
charakterze 

folklorystycznym 
Polega na 

modernizacji 
istniejącego 

budynku 
gospodarczego z 

przeznaczeniem na 
budynek usługowo-

magazynowo-
produkcyjny 

Dotacja 
przeznaczona 

zostanie na projekt 
architektoniczno-

budowlany, 
wyposażenie biura, 

wyposażenie 
pomieszczenia 

magazynowego, 
zakup akcesoria 
dekoratorskich, 
oświetlenia typu 
LED, wazonów, 

urządzeni do 
produkcji ozdób z 

papieru, elementów 
służących reklamie 
firmy oraz na roboty 

budowlane 
1 miejsce pracy 

100 000,00 
Dominika Flaszka 

Ul. Dudki 6 
97-524 Kobiele Wielkie 

4/2/2016 

Wytwarzanie 
akcesoriów 

nagrobkowych ze stali 
nierdzewnej 

Utworzenie nowej 
działalności 

gospodarczej 
poprzez zakup 

nowych maszyn i 
urządzeń służących 

do wytwarzania 
akcesorii 

nagrobkowych ze 
stali nierdzewnej 
2 miejsca pracy 

100 000,00 
Anna Kubasiak 

Ul. Pławińska 11 
97-540 Gidle 

5/2/2016 

Pielęgnacja terenów 
zielonych, 

wypożyczanie sprzętu 
ogrodniczo-

budowlanego oraz 
przegląd techniczny 

sprzętu ogrodniczego 

Celem operacji jest 
zakup 

specjalistycznego 
sprzętu do 

świadczenia usług z 
związanych z 
pielęgnacją i 
utrzymaniem 

terenów zielonych 
1 miejsce pracy 

100 000,00 
Kamil Błaut 
Radków 58 

29-135 Radków 



6/2/2016 
 

Punkt gastronomiczny 
TRIO 

Celem operacji jest 
uruchomienie 
działalności w 
zakresie usług 

gastronomicznych 
Zakup i 

posadowienie 
budynku, 

wyposażenie lokalu 
w maszyny i 
urządzenia 

2 miejsca pracy 

100 000,00 
Bartłomiej Chojnacki 
Ul. Partyzantów 39 

29-100 Włoszczowa 

7/2/2016 
Handel hurtowy i 

detaliczny owoców i 
warzyw 

Utworzenie nowej 
działalności 

gospodarczej, zakup 
autochłodni 

1 miejsce pracy 

100 000,00 
Dawid Nowak 

Zagacie 20 
42-230 Koniecpol 

8/2/2016 

Realizacja celów LSR 
poprzez utworzenie 

przedsiębiorstwa 
produkcyjnego na 

terenie miejscowości 
Gidle 

Utworzenie nowej 
działalności 

gospodarczej 
zajmującej się 

produkcją stalowych 
elementów – małej 
architektury oraz 

mebli, zakup 
maszyn i urządzeń 
2,5 miejsca pracy 

98 990,00 
Maciej Bednarz 

Ul. Ogrodowa 16A/3 
97-540 Gidle 

 


