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Lista Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach 

Konkursu nr 3/2017 

Nr 

przedsięwzięcia 

Nazwa przedsięwzięcia 

1.1.8 Rozwój  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 

27/3/2017 34 

 

064529014 

 

Rozwój prowadzonej 

działalności 

gospodarczej przez 

przedsiębiorcę: 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

„Grupa Jara” 

Ziółkowski Jarosław, 

poprzez budowę 2 saun 

i remont Sali 

gimnastycznej, 

wspomagających 

poszerzenie zakresu 

usług hotelu „Dolina 

Pilicy” 

 

Celem operacji jest 

zwiększenie oferty 

usługowej firmy poprzez 

stworzenie sauny mokrej, 

sauny suchej oraz Sali 

gimnastycznej do fitnessu i 

kursów odchudzających. 

W ramach operacji 

zostanie przeprowadzony 

remont pomieszczenia 

przeznaczonego na salę 

gimnastyczną wraz z 

wyposażeniem w 

urządzenia fotowoltaiczne 

oraz remont pomieszczenia 

przeznaczonego na SPA. 

3 miejsca pracy 

 

200 000,00 200 000,00 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-

Usługowe  

„Grupa Jara” 

Ziółkowski 

Jarosław 

ul. Kazimierza 

Pułaskiego 2 

42-230 Koniecpol 

 

10/3/2017 34 

 

068380626 

 

 

Rozwój 

przedsiębiorstwa 

poprzez zakup 

nowoczesnego 

 

Operacja polega na 

doposażeniu zakładu 

ślusarsko-spawalniczego  

w nowe urządzenie - prasę 

212 572,00 212 572,00 

„Metalex – 

Wydrych” 

Wydrych Marcin 

ul. Czarnieckiego 

73 
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urządzenia do obróbki i  

produkcji wyrobów i 

elementów metalowych 

krawędziową CNC - 

umożliwiające wdrożenie 

produkcji  i wprowadzenia 

na rynek produktu 

ulepszonego, celem 

sprostania coraz większym 

wymaganiom  nabywców 

oraz oczekiwaniom 

klientów branży 

energetycznej, kolejowej 

itp. 

2 miejsca pracy 

 

29-145 Secemin 

3/3/2017 34 

 

068182571 

 

Rozwój działalności 

firmy Jolanta Dębska 

Przychodnia Lekarska 

„EURO-MED” poprzez 

poszerzenie oferty o 

usługi turystyki 

zdrowotnej w oparciu o 

własną bazę 

noclegową(pokoje 

gościnne) w Seceminie 

przy ul. Koniecpolskiej 

nr 7A 

 

Celem operacji jest rozwój 

działalności firmy poprzez 

poszerzenie oferty o usługi 

turystyki zdrowotnej oraz 

pobyty rehabilitacyjno-

rekreacyjnych w oparciu o 

własną bazę noclegową. 

Zakres operacji obejmuje 

wykonanie robót 

budowlanych związanych 

ze zmianą sposobu 

użytkowania części 

mieszkalnej istniejącego 

budynku mieszkalno-

usługowego na pokoje 

gościnne, wyposażenie 

obiektu w meble, zakup 

oprogramowania i 

uruchomienie platformy 

internetowej. 

2 miejsca pracy 

218 263,00 218 263,00 

Jolanta Dębska  

Przychodnia 

Lekarska  

"EURO-MED” 

i Prywatny 

Gabinet Lekarski 

ul. Koniecpolska 

7A 

29-145 Secemin 

 

6/3/2017 34 060131374 

Zakup linii 

produkcyjnej do 

łączenia elementów 

drewnianych na 

długość 

 

Celem operacji jest wzrost 

mocy produkcyjnych 

firmy.  

W ramach operacji 

planowany jest zakup 

219 950,00 219 950,00 

„Drewex” 

Milewska Agata 

ul. Kościelna 5 

29-145 Secemin 
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innowacyjnej linii 

produkcyjnej służącej do 

łączenia elementów 

drewnianych na długości 

typu PDFD. Linia 

umożliwia wykonanie 

materiałów na długości do 

6600mm przy poprawie 

jakościowej oraz 

zwiększeniu 

wytrzymałości drewna. 

4 miejsca pracy 

 

 

7/3/2017 

 

34 

 

072374644 

Rozwój działalności 

„Zastava Bistro” 

poprzez rozbudowę 

lokalu 

gastronomicznego 

 

Celem operacji jest 

zwiększenie udziału 

działalności na rynku 

poprzez wprowadzenie 

innowacyjnych usług 

gastronomicznych i 

rozszerzenie istniejącej 

oferty. W ramach operacji 

zaplanowano rozbudowę 

obecnego budynku, która 

umożliwi uruchomienie 

sali konferencyjno-

restauracyjnej, 

wykorzystanie poddasza na 

pokoje, wyposażenie 

części gastronomicznej i 

hotelowej. 

2 miejsca pracy 

 

219 974,00 219 974,00 

Firma Handlowo 

Usługowa  

Radosław 

Plebanek 

ul. Kilińskiego 40 

29-100 

Włoszczowa 

 

14/3/2017 33 
046437844 

 

Zakup traka taśmowego 

oraz zamontowanie 

paneli fotowoltaicznych 

celem rozwinięcia 

działalności 

gospodarczej 

 

Celem operacji jest rozwój 

firmy, ilościowy i 

jakościowy wzrost 

produkcji dzięki 

wykorzystaniu nowo 

zakupionej maszyny. W 

ramach dotacji zakupione 

90 910,16 90 910,16 

Spruch Andrzej 

Katarzynów 7 

97-524 Kobiele 

Wielkie 
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zostaną również  ogniwa 

fotowoltaiczne oraz 

powstanie strona 

internetowa firmy.  

1 miejsce pracy 

 

4/3/2017 

 

 

 

33 

 

 

 

071987263 

Rozbudowa 

powierzchni handlowej 

poprzez budowę hali 

namiotowej 

 

Celem operacji jest 

budowa hali, która 

przyczyni się do 

zwiększenia powierzchni 

sprzedaży w prowadzonym 

markecie budowlanym, 

gdzie powstanie 

ekspozycja handlowa 

produkowanych przez 

spółkę mebli ogrodowych 

oraz dział artykułów „dom 

i ogród” 

W ramach dotacji 

zakupiony zostanie 

również program 

komputerowy do 

projektowania i 

wizualizacji ogrodów 

2 miejsca pracy 

 

145 545,97 145 545,97 

ZPD ARBOR SP. 

z o.o. 

Kącki Grzegorz 

ul. Jędrzejowska 

79D 

29-100 

Włoszczowa 

 

2/3/2017 33 049070450 

Zakup maszyn i 

urządzeń niezbędnych 

do precyzyjnej obróbki 

kamienia 

 

Celem operacji jest 

wyposażenie firmy w 

nowoczesne maszyny i 

urządzenia, które służą do 

precyzyjnej obróbki 

kamienia. W ramach 

dotacji zakupione zostaną 

2 piły jednosuportowe, 

szlifierka profilowa, wózek 

widłowy i kocioł wodny. 

2 miejsca pracy 

 

178 367,96 178 367,96 

PPHU  

„GRANIT’ 

Gul Andrzej 

Plac Wolności 14 

29-145 Secemin 
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11/3/2017 33  072348255 

Rozwój 

przedsiębiorstwa 

Tacho-Kontrol, poprzez 

wdrożenie 

innowacyjnych metod 

świadczenia usług 

wpływających na 

wzrost jego 

konkurencyjności 

 

Operacja  zakłada 

adaptację budynku 

administracyjno-

usługowego istniejącego 

przedsiębiorstwa, jego 

wyposażenia i zakup 

sprzętu informatycznego 

wraz  z innowacyjnym, 

wykonanym na zlecenie 

specjalnie na potrzeby 

operacji, specjalistycznym 

oprogramowaniem do 

świadczenia 

kompleksowych usług 

rozliczenia czasu pracy 

kierowców. 

4 miejsca pracy 

 

151 863,00 151 863,00 

Tacho-Kontrol 

s.c. 

Jerzy Wiśniewski, 

Jarosław Fira 

ul. Młynarska 41 

29-100 

Włoszczowa 

 

24/3/2017 32 

 

068927071  

 

Nowoczesna Sala 

Konferencyjno – 

Bankietowa wizytówką  

Villa Aromat Sp. z o.o. 

 

Celem realizacji operacji 

jest przeprowadzenie 

adaptacji posiadanej sali na 

salę  konferencyjno- 

bankietową, wyposażoną w 

nowoczesny sprzęt 

audiowizualny, system 

nagłośnienia i 

regulowanego oświetlenia 

oraz system wewnętrznej 

klimatyzacji. 

2 miejsca pracy 

 

158 649,39 158 649,39 

Villa Aromat  

Sp. z o.o. 

ul. Jędrzejowska 

81 

29-100 

Włoszczowa 

 

12/3/2017 30 072584531 
Interaktywne systemy 

usług 

 

Celem operacji jest 

stworzenie w firmie 

własnego systemu 

certyfikacji szkoleń, co 

przełoży się na 

akredytowanie i uznawanie 

niniejszego systemu 

147 051,27 147 051,27 

FT Polska 

Sp. z o.o. 

Łapaj Ewa  

Plac Wolności 26 

97-540 Pławno 
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certyfikacji przez pozostałe 

państwa UE.W ramach 

dotacji powstanie 

interaktywna platforma 

usług szkoleniowych, 

usług księgowych oraz  

zakupione zostaną 

urządzenia biurowe. 

2 miejsca pracy 

 

15/3/2017 

 

30 

 

060807095 

Zakup modułowej hali 

namiotowej wraz z 

wyposażeniem 

niezbędnym do 

organizacji 

plenerowych imprez 

okolicznościowych do 

250 osób oraz 

doposażenie 

istniejącego już 

zaplecza 

gastronomicznego w 

Sali bankietowej 

Secemin w Seceminie 

 

Operacja polega na 

wdrożeniu nowej usługi, 

która uzupełni i uatrakcyjni 

aktualną ofertę firmy w 

zakresie organizacji 

przyjęć 

okolicznościowych, 

szkoleń i konferencji w 

plenerze. W ramach dotacji 

zostanie zakupiony sprzęt 

do plenerowej obsługi 

imprez oraz doposażenie 

zaplecza gastronomicznego 

Sali bankietowej. 

2 miejsca pracy 

 

250 000,00 250 000,00 

„WYKOR”  

Sp. z o.o. 

Plac Wolności 4 

29-145 Secemin 

 

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

16/3/2017 30 

 

065940841 

 

Opracowanie i 

wdrożenie 

innowacyjnych 

rozwiązań 

technologicznych dla 

procesu regeneracji 

sprężarek dla silników 

pojazdów 

mechanicznych 

 

Celem operacji jest 

uruchomienie nowej usługi  

regeneracji  turbo 

sprężarek w wyniku 

inwestycji w 

najnowocześniejszą linię 

technologiczną do 

regeneracji. 

W ramach dotacji zostaną 

300 000,00 300 000,00 

Disel Gaz Serwis 

Zasada Marek 

Amelin 38 

97-500 Radomsko 
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zakupione maszyny i 

urządzenia i narzędzia, 

nastąpi adaptacja 

pomieszczeń  i 

przystosowanie ich do linii  

technologicznej, zakup 

aplikacji internetowej z 

platformą do obsługi 

klienta. 

2 miejsca pracy 

 

 

17/3/2017 

 

29 

 

067549602 

Rozwój branży 

turystycznej w 

powiecie 

włoszczowskim   

poprzez uruchomienie  

profesjonalnej sali 

zabaw dla dzieci w 

obiekcie Leśna 

Przystań oraz zakup 

sprzętu 

 

Celem operacji jest wzrost 

konkurencyjności firmy 

poprzez  jej rozbudowę 

oraz wprowadzenie 

nowych usług bawialni 

oraz zakup nowoczesnego 

sprzętu kajakowego. 

W ramach dotacji zostaną 

zakupione: urządzenia do 

sali zabaw i siłowni 

zewnętrznej, rekuperator 

oraz kajaki. 

1 miejsce pracy 

 

 

85 941,32 

 

85 941,32 

„Leśna Przystań”  

Kutrzyk Matylda 

Ciemiętniki 13 

29-120 

Kluczewsko 

 

13/3/2017 

 

28 

 

 

072532472 

 

Rozwój działalności 

gospodarczej poprzez 

zakup maszyn i 

urządzeń do 

automatycznego 

piaskowania 

 

Celem operacji jest rozwój 

przedsiębiorstwa o 

działalność w branży 

kamieniarskiej, co 

przyczyni się do 

zwiększenia zatrudnienia 

na terenie LGD, 

wzbogacenia oferty usług 

firmy oraz poszerzenia 

kompetencji osób 

realizujących operację. W 

ramach dotacji zostanie 

zakupiona automatyczna 

piaskarka wraz z 

111 930,00 111 930,00 

EMKA-MEDIA 

Kubasiak Marek 

ul. Pławińska  11 

97-540 Gidle 
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osprzętem i samochód 

dostawczy. 

1 miejsce pracy 

 

8/3/2017 27 

 

068290836 

 

Rozwój firmy poprzez 

zakup innowacyjnej 

maszyny do produkcji 

frontów meblowych 

 

Celem operacji jest zakup 

innowacyjnej maszyny – 

frezarki CNC do 

frezowania frontów 

meblowych, wzrost 

zatrudnienia i przychodów 

oraz rozpoczęcie produkcji 

nowych innowacyjnych 

wzorów frontów 

meblowych. 

2 miejsca pracy 

136 990,00 136 990,00 

Muszyński 

Marcin 

ul. Reymonta 71 

97-524 Kobiele 

Wielkie 

 

19/3/2017 27 

 

068410346 

 

„Centrum kajakowe” – 

rozwój firmy Kucharski 

Arkadiusz 

 

Celem operacji jest 

stworzenie „Centrum 

kajakowego” 

zlokalizowanego obok 

zbiornika wodnego w 

Zakrzówku Szlacheckim, z 

wielkim magazynem i 

sklepem ze sprzętem 

wodnym, gdzie klient 

będzie miał możliwość 

wypróbowania 

planowanego do zakupu 

sprzętu. 

W ramach dotacji postanie 

budynek gospodarczy. 

2 miejsca pracy 

 

220 000,00 220 000,00 

Kucharski 

Arkadiusz 

Zakrzówek 

Szlachecki 191 

97-561 Ładzice 

 

21/3/2017 26    072597433 
Rozwijanie działalności 

gospodarczej 

 

Celem operacji jest 

ustanowienie bezpiecznych 

warunków składowania i 

pakowania produkowanych 

wyrobów, wprowadzenie 

profesjonalnej kontroli 

196 127,04 196 127,04 

GAMA METAL 

Sp. Z o.o. 

Borowa 75A 

97-540 Gidle 
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jakości, poprawa 

organizacji wewnątrz firm 

oraz rozwój sprzedaży. W 

ramach operacji zostanie 

przekształcony budynek w 

magazyn wyrobów 

gotowych, zostaną 

zakupione urządzenia 

magazynowe, bramy do 

magazynu, ogrodzenie, 

droga dojazdowa oraz piec 

z podajnikiem. 

2 miejsca pracy 

23/3/2017 26 

 

072540430 

 

Wzrost 

konkurencyjności firmy 

AMB Budownictwo 

poprzez wprowadzenie 

nowego profilu 

działalności o 

charakterze 

produkcyjno-

usługowym 

 

Wnioskodawca planuje 

uruchomienie usługi 

deweloperskiej, 

polegającej na przejęciu na 

siebie od inwestora całego 

ciężaru prac związanych z 

budową domu 

jednorodzinnego oraz 

uruchomienie nowego 

profilu działalności – 

produkcji konstrukcji  

metalowych i ich części. W 

ramach dotacji zostanie  

wybudowany budynek 

produkcyjno-usługowy, 

zakupione zostaną 

maszyny i urządzenia  do 

produkcji. 

2 miejsca pracy 

 

242 838,00 242 838,00 

AMB 

Budownictwo  

Krzysztof Prokop 

ul. Okrzei 9  

Kurzelów 

29-100 

Włoszczowa 

 

 


