Załącznik do Uchwały Rady 162/2017 z dnia 13 czerwca 2017r.

Lista operacji niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach
wyboru minimalnej liczby punktów w ramach Konkursu nr 3/2017
Nr
przedsięwzi
ęcia

Nazwa przedsięwzięcia

1.1.8

Rozwój działalności gospodarczej

Numer
wniosku

1/3/2017

5/3/2017

18/3/2017

Nazwa

Ekologiczna myjniopralnia „CLEAN
PLACE”

Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstwa oraz
poszerzenie oferty
usługowej poprzez
zakup środka trwałego

Rozbudowa oraz
wyposażenie sali
bankietowej
„Rezydencja Tary”

Liczba
uzyskanych
punktów

Cel / zakres

Nazwa Wnioskodawcy

24

Celem operacji jest rozwój firmy zajmującej się szeroko pojętym
sprzątaniem biur i domów. W ramach realizacji operacji zostanie
wybudowany, wykończony oraz wyposażony budynek gospodarczy
z przeznaczeniem na stacjonarną myjnię parową. Zakupiona zostanie
mobilna myjnia parowa, potrzebne akcesoria oraz wyposażenie biura
2 miejsca pracy

ADEPT
Dorywalska Bożena
u. Wschodnia 31
29-100 Włoszczowa

072361685

W ramach operacji Wnioskodawca planuje rozszerzyć swoje usługi
związane z przygotowaniem terenu pod budowy. W ramach dotacji
zostanie zakupiona koparko-ładowarka oraz dodatkowe wyposażenie
do niej tj. łyżka krusząca, która pozwoli na kruszenie naturalnego
materiału skalnego, powstałego przy prowadzonych pracach
związanych z przygotowaniem terenu pod budowę oraz materiału
budowlanego.
2 miejsca pracy

Cegieła Łukasz
„CEDAL”
ul. Żeromskiego 5
42-230 Koniecpol

072127560

Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„TRANS-BUD”
Sp. z o.o.
Kowalski Tadeusz
ul. Jędrzejowska 13
29-100 Włoszczowa

068460636

24

24

Celem operacji jest stworzenie komfortowego miejsca do organizacji
przyjęć okolicznościowych dla mieszkańców obszaru LGD.
W ramach operacji zostanie wybudowany magazyn i kotłownia
gazowa oraz istniejący budynek wyposażony w kolektory słoneczne i
centralę wentylacyjną z ogrzewaniem i chłodzeniem.
2 miejsca pracy

Numer
identyfikacyjny
wnioskodawcy
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26/3/2017

20/3/2017

25/3/2017

Rozwój
przedsiębiorstwa
poprzez zakup
innowacyjnej maszyny
i świadczenie nowej
usługi

Rozwój firmy poprzez
zakup innowacyjnych
maszyn do produkcji
frontów meblowych

„RODZINNIE I
SŁONECZNIE”
najlepszy odpoczynek
w regionie.

23

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez jego
doposażenie w innowacyjną maszynę i wdrożenie nowych usług.
W ramach dotacji zakupiony zostanie kombajn zbożowy.
2 miejsca pracy

20

Celem operacji jest zakup innowacyjnych maszyn do produkcji
frontów meblowych, wzrost zatrudnienia i przychodów oraz
rozpoczęcie produkcji nowych innowacyjnych wzorów frontów
meblowych.
W ramach dotacji zostanie zakupione centrum obróbcze CNC oraz
pilarka formatowa.
2 miejsca pracy

20

Wzrost konkurencyjności firmy Austeria S.C. Celem operacji jest
uruchomienie nowej usługi atrakcyjnej dla wypoczynku
mieszkańców i osób przyjeżdżających z okolicznych miejscowości.
W ramach dotacji zostanie zakupiona: hala namiotowa, dmuchany
plac zabaw, samochód dostawczy, komplet stolików i ławek
ogrodowych oraz sprzęt gastronomiczny.
2 miejsca pracy

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„Mikołaj” Stanisław
Wójcik
Żelisławiczki 55
29-145 Secemin

Oleśkiewicz Paulina
Kobiele Małe 32
97-524 Kobiele Wielkie

AUSTERIA S.C.
Ernest Kucharski,
Kamil Antosiewicz
ul. Turystyczna 1A
97-524 Kobiele Wielkie

043183426

072419464

072478203

