Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa 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
Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 /LGD-DIROW/TM/II/2014 Rady LGD
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów
Wiejskich z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia listy
wniosków o przyznanie pomocy nie wybranych do dofinansowania
przez Radę LGD

Ostateczna 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/II/2014 nie wybranych do dofinansowania
Lp

1

Numer wniosku
(indywidualne oznaczenie
sprawy)

LGDDIROW/TM/II/2014/001

Data i
godzina
wpłynięcia
wniosku

08.07.2014
godz. 11:39

Nazwa
Wnioskodawcy

NATURAL
SYSTEM Sp.
z o.o.

Nr
identyfikacyjny

Tytuł Operacji/klasyfikacja operacji

069164653

Celem projektu jest uruchomienie produkcji granulowanej
biomasy tzw pellet. Jest to paliwo wpełni zastępujące kopalne
paliwa (węgiel, olej opałowy, gaz), a jego wykorzystywanie w
ogrzewaniu i produkcji energii elektrycznej powoduje
ograniczenie emisjii CO2 i gazów cieplarnianych do atmosfery.
W procesie produkcyjnym zużywa się znaczne ilości energii
elektrycznej (tzw "czarnej energii" produkowanej w
elektrociepłowniach węglowych). Naszym celem jest
innowacyjne podejście do produkcji pelletu poprzez zastąpienie
"czarnej" nieekologicznej energii, tak zwaną energią "zieloną",
poprzez wykorzystanie energii słonecznej do zasilania linii
produkcyjnej. W tym celu zakupiona zostanie i zamocowana
instalacja fotowoltaiczna (PV). Jej zadaniem będzie dostarczenie
do granulatora energii elektrycznej powstającej wskutek
przemiany energii promieniowania słonecznego na prąd
elektryczny. Takie rozwiązanie wpełni wyczerpuje znamiona
produkcji ekologicznej (brak zanieczyszczania atmosfery poprzez
rezygnację z zużywania prądu elektrycznego produkowanego
metodą tradycyjną) oraz produkcja pelletu w oparciu o czystą
energię słoneczną. Spalanie pelletu zamiast węgla, gazu, oleju
opałowego, przez odbiorców koncowych również prowadzi do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i CO2 do atmosfery.
Działania takie są zgodne z przyjętymi Dyrektywami Unijnymi i
podpisanymi przez Polskę zobowiazaniami do ograniczenia do
2020 roku emisji CO2 o 20%

Lokalizacja
operacji
(Miejscowość
/Gmina)

Klępicz 34 D
74-503 Moryń

Wnioskowana
kwota pomocy

150 000,00

Liczba
uzyskanych
punktów

63

Kwota rosnąco

512 510,00

*Kwota mieści
się w limicie
(Tak / Nie)

**Uwagi
(wskazanie
powodu
niewybrania)

Nie

wniosek
zgodny z LSR i
niewybrany
ponieważ jest
poza limitem
dostępnych
środków
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3

LGDDIROW/TM/II/2014/005

LGDDIROW/TM/II/2014/004

08.07.2014
godz. 14:35

08.07.2014
godz. 14:18

Woźniak
Bartosz

Góra Robert

059891940

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PRESCO Bartosz
Woźniak i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez
rozszerzenie zakresu działalności o produkcję i montaż szkła
dekoracyjnego.

ul. Mieszka I 9
74-505
Mieszkowice

0

Uruchomienie działalności gospodarczej - usługowej w zakresie
serwisu samochodowego ze szczególnym uwzględnieniem
wymiany opon i elementów zawieszenia, wymiany oleju oraz
czyszczenia ekologicznego pojazdów wraz z recyklingiem
pozyskanych opon i wykorzystaniem ich do produkcji
elementów placów zabaw, kwietników, płotów itp.

ul. Szczecińska
14 74-107
Nowe Brynki

100 000,00

30 325,63

20

14,36

612 510,00

642 835,63

Nie

wniosek
zgodny z LSR i
niewybrany z
powodu braku
uzyskania
minimalnej
ilości punktów.

Nie

wniosek
zgodny z LSR i
niewybrany
niewybrany z
powodu braku
uzyskania
minimalnej
ilości punktów.

* - 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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