Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatyw Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania „DIROW”
74-100 Gryfino ul. Sprzymierzonych 1
Bank Zachodni WBK S.A. nr konta 64 1090 2268 0000 0001 1108 0026

Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie LSR” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, złożonych w ramach naboru nr LGD-DIROW/TM/III/2013
ocenionych przez Radę LGD (publikowana do 21 dnia od zakończenia naborów)
Lp

Numer wniosku
(indywidualne oznaczenie
sprawy)

Data i godzina
wpłynięcia
wniosku

Nazwa
Wnioskodawcy

Nr
identyfikacyjny

Tytuł Operacji/klasyfikacja operacji

Lokalizacja operacji
(Miejscowość
/Gmina)

Wnioskowana
kwota pomocy

Liczba
uzyskanych
punktów

Kwota rosnąco

*Kwota mieści
się w limicie
(Tak / Nie)

1

LGDDIROW/TM/III/2013/004

23 września
2013 r.
godz.12:55

Magdalena
Szałek

068721842

Adaptacja budynku poszkolnego na pensjonat z zapleczem
gastronomicznym w celu zwiększenia dochodów i
zatrudnienia firmy

ul. Szkolna 17,74-503
Moryń/gmina Moryń

300 000,00

85,82

300 000,00

Tak

2

LGDDIROW/TM/III/2013/008

23 września
2013 r.
godz.16:36

Dorota Barbara
Wierzejska

046790405

Operacja ma na celu rozwój turystyki w miejscowości Łubnica
oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez utworzenie
gospodarstwa agroturystycznego z 11 miejscami
noclegowymi.

ul.Słoneczna 3,
Łubnica/gm. Gryfino

73 833,61

74,58

373 833,61

Tak

3

LGDDIROW/TM/III/2013/009

23 września
2013 r.
godz.17:40

Krystyna Ewa
Lisik

067012493

Wzrost dochodów z działalności gospodarczej oraz wzrost
zatrudnienia poprzez zakup wyposażenia kateringowego.

dz. nr 16/3 Krzymów/
gmina Chojna

98 900,00

72,67

472 733,61

Tak

068792372

Celem operacji jest utworzenie konkurencyjnej firmy
zajmującej się organizacją imprez okolicznościowych (z
przygotowaniem posiłków) na miejscu u klienta lub w miejscu
poprzez niego wyznaczonym. Będą to również imprezy
plenerowe.

ul.Szczecińska
108,74-107
Radziszewo/gmina
Gryfino

068792162

Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez
zakup nowych maszyn i urządzeń, zwiększenie poziomu
zatrudnienia, wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i
innowacyjnych poprzez wykorzystanie możliwości
technicznych zakupionego sprzętu do produkcji co spowoduje
wzrost dochodu z prowadzonej działalności

4

5

6

LGDDIROW/TM/III/2013/005

LGDDIROW/TM/III/2013/002

LGDDIROW/TM/III/2013/010

23 września
2013 r.
godz.15:50

Anna Irena
Szubert

20 wrzesień
2013

Piekarnia
Czepino
Tomasz
Frątczak

23 września
2013 r.
godz.17:55

Maciej Michał
Piec

068381011

Utworzenie konkurencyjnej firmy zajmującej się organizacją
imprez okolicznościowych, plenerowych i rekreacyjnych oraz
wypożyczeniem sprzętu i wyposażenia gastronomicznego

ul.Gryfińska 1,74-100
Czepino/gmina
Gryfino

Ul. Gryfińska
69,Czepino/gmina
Gryfino

300 000,00

287 000,00

100 000,00

72,58

71,75

68,83

772 733,61

1 059 733,61

1 159 733,61

**Uwagi
(wskazanie
powodu
niewybrania)

Nie

wniosek zgodny
z LSR i
niewybrany
ponieważ jest
poza limitem
dostępnych
środków

Nie

wniosek zgodny
z LSR i
niewybrany
ponieważ jest
poza limitem
dostępnych
środków

Nie

wniosek zgodny
z LSR i
niewybrany
ponieważ jest
poza limitem
dostępnych
środków
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7

8

9

10

LGDDIROW/TM/III/2013/006

LGDDIROW/TM/III/2013/003

LGDDIROW/TM/III/2013/001

LGDDIROW/TM/III/2013/007

23 września
2013 r.
godz.16:12

Grzegorz
Gajdecki

23 września
2013 r.
godz.12:40

Wołosz Halina
Zdzisława

18 wrzesień
2013

Eco Park s.c.
Damian
Zaleszczak,
Jakub Ulas

23 września
2013 r.
godz.16:36

Łukasz Artur
Żelech

068378061

Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez
zagospodarowanie nieużytkowanego lokalu na terenie
wiejskim oraz jego wyposażenie i stworzenie lokalu
gastronomicznego. Przyczyni się to do:1.Poleprzenia pozycji
rynkowej przedsiębiorstwa.2. Zwiększenia atrakcyjności
turystycznej terenu wiejskiego na jakim zostanie
przeprowadzona inwestycja.3.Zwiększenie ilości świadczonych
przez przedsiębiorstwo usług. Znaczne zwiększenie poziomu
zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

dz.nr 708/3 i
153/3,ul.Grunwaldzka
24,26,28/ gmina
Widuchowa

199 980,00

67,33

1 359 713,61

Nie

049426561

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost
zatrudnienia.

Siekierki 8,74-520
Cedynia/gmina
Cedynia

200 000,00

65,00

1 559 713,61

Nie

068786723

Celem planowanej operacji jest wzrost konkurencyjności
gospodarczej firmy XXXXX a tym samym miejscowości Nowe
Czarnowo w gminie Gryfino poprzez kompleksowe
wyposażenie firmy w środki trwałe i wartości niematerialne i
prawne niezbędne do prowadzenia sprzedaży ślimaka
afrykańskiego

działka nr 20/2, obręb
nowe
Czarnowo/gmina
Gryfino

100 000,00

55,42

1 659 713,61

Nie

68460396

Podniesienie jakości usług wzrost konkurencyjności oraz
poszerzenie zakresu proponowanych usług poprzez zakup
maszyn specjalistycznych przedsiębiorstwa Firma usługowo
handlowa Eliwi Zelech Łukasz. Projekt ma na celu:1)
usprawnić pracę w przedsiębiorstwie poprzez pełne
zmechanizowanie wykonywanych prac co pozwoli na
zwiększenie ilości świadczonych usług, zwiększą się
możliwości przerobowe, 2) umożliwić wprowadzenie nowych
usług w postaci wykonywania prac na bardzo dużych areałach
w stosunkowo krótkim czasie, 3) Poniesienie
konkurencyjności przedsiębiorstwa przez zwiększenie
precyzyjności wykonywanej pracy oraz zwiększenie szybkości
wykonywanej pracy oraz pozwolą na wprowadzenie w ofertę
nowych usług oraz dodatkowo oferowane dodatkowo
stosunkowo niskiej ceny. Dodatkowo powstanie stanowisko
pracy związane z obsługą maszyn specjalistycznych. Projekt
obejmuje zakup dwóch maszyn: jeden do wykonywania prac
pielęgnacji zieleni( specjalistyczna kosiarka
wielkopowierzchniowa) i drugiej utilizujacej pozostałości po
wykonanej pracy tj.: rozdrabniarki do gałęzi.

88 850,00

15,00

1 748 563,61

Nie

wniosek zgodny
z LSR i
niewybrany
ponieważ jest
poza limitem
dostępnych
środków

wniosek zgodny
z LSR i
niewybrany
ponieważ jest
poza limitem
dostępnych
środków
wniosek zgodny
z LSR i
niewybrany
ponieważ jest
poza limitem
dostępnych
środków

Wniosek
zgodny z LSR i
niewybrany z
powodu braku
uzyskania
minimalnej
ilości punktów.
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* - Kolumnę uzupełnia się tylko w przypadku ostatniego naboru na dane działanie w ramach wdrażania LSR, w innych przypadkach należy wstawić kreskę. Przy ostatnim naborze na liście umieszczamy wnioski mieszczące się w limicie
podanym w ogłoszeniu oznaczając „Tak” oraz nie mieszczące się w limicie podanym w ogłoszeniu oznaczając „Nie” na liście wpisujemy wszystkie operacje, które mieszczą się w limicie 120% dostępnych środków podanych w ogłoszeniu o
naborach wniosków o przyznanie pomocy, pozostałe wnioski uznaje się za niewybrane do dofinansowania.
** - 1. wniosek niezłożony w miejscu i terminie podanym w informacji o rozpoczęciu naborów, 2. brak adresu wnioskodawcy, 3. wniosek niezgodny tematycznie z zakresem operacji wskazanym w informacji o naborze, o ile został podany
do publicznej wiadomości, 4. wniosek niezgodny z LSR i niewybrany, 5. wniosek zgodny z LSR i niewybrany ponieważ jest poza limitem dostępnych środków, 6. Wniosek zgodny z LSR i niewybrany z powodu braku uzyskania minimalnej
ilości punktów.
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