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Informacja

1 KV03SSG-LP-14 2013-09-13 11:30

Rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności poprzez 

uruchomienie działalności związanej z suszeniem 

zboża.

Instytut Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin- 

Państwowy Instytut 

Badawczy Zakład 

Doświadczalny 

Nieżychowice

     402 854,52 zł         327 524,00 zł           150 000,00 zł 3,77

Wniosek nie wybrany, ze 

względu na nie uzyskanie 

minimalnej liczby 

punktów

2 KV03SSG-LP-57 2013-09-20 12:25

Wyposażenie stacji obsługi pojazdów w sprzęt do 

diagnostyki samochodów osobowych i ciężarowych 

w celu świadczenia usług na rzecz mieszkańców 

objętych LSROR LGR Morenka.

Renata Wenta      307 500,00 zł         250 000,00 zł           150 000,00 zł 3,59

Wniosek nie wybrany, ze 

względu na nie uzyskanie 

minimalnej liczby 

punktów

3 KV03SSG-LP-12 2013-09-12 14:20
Zakup ciągnika i maszyny służące do wykonywania 

usług rolniczych.
Waldemar Włódzik      644 028,00 zł         523 600,00 zł           300 000,00 zł 3,50

Wniosek nie wybrany, ze 

względu na nie uzyskanie 

minimalnej liczby 

punktów

4 KV03SSG-LP-47 2013-09-20 11:30

Stworzenie bazy przewoźnych pawilonów 

kontenerowych na potrzeby turystyki, agroturystyki, 

handlu, na cele socjalne i magazynowe oraz na 

wypadek klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych.

Mariusz Józef

Szymlik
     153 750,00 zł         125 000,00 zł              75 000,00 zł 3,50

Wniosek nie wybrany, ze 

względu na nie uzyskanie 

minimalnej liczby 

punktów

5 KV03SSG-LP-24 2013-09-18 14:10
Rozbudowa parku maszynowego firmy "MWM" 

Usługi Rolnicze Michał Kiedrowicz

Michał Władysław

Kiedrowicz
     393 600,00 zł         320 000,00 zł           150 000,00 zł 3,41

Wniosek nie wybrany, ze 

względu na nie uzyskanie 

minimalnej liczby 

punktów

Załącznik do uchwały nr 148/2013 z dnia 30 pażdziernika 2013r.

Lista operacji nie wybranych do dofinansnowania

Zakres
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od 

rybactwa

Sektor Społeczno-gospodarczy



6 KV03SSG-LP-50 2013-09-20 11:55

Budowa budynku usługowego - zakładu 

wulkanizacyjnego z warsztatem samochodowym wg 

projektu indywidualnego, o powierzchni zabudowy 

135 m² z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., 

c.o., wentylacji mechanicznej i elektrycznej oraz 

przyłączami wod-kan. I energetycznym kablem 

zalicznikowym.

Tadeusz Abramczyk      609 265,52 zł         495 337,82 zł           300 000,00 zł 2,33

Wniosek nie wybrany, ze 

względu na nie uzyskanie 

minimalnej liczby 

punktów

7 KV03SSG-LP-63 2013-09-20 13:00

Podnoszenie wartości produktów rybactwa , rozwój 

usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary 

zależne od rybactwa.

Wiesław Żalikowski      560 000,00 zł         560 000,00 zł           300 000,00 zł 2,14

Wniosek nie wybrany, ze 

względu na nie uzyskanie 

minimalnej liczby 

punktów

8 KV03SSG-LP-74 2013-09-20 14:29
Modernizacja i dostosowanie obiektu do 

prowadzenia działalności gospodarczej.
Wojciech Brelski 300 000,00 zł     300 000,00 zł       300 000,00 zł         2,14

Wniosek nie wybrany, ze 

względu na nie uzyskanie 

minimalnej liczby 

punktów


