
 

                        Lista rankingowa wniosków  złożonych w ramach konkursu  

dla Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej/rozwój istniejącego przedsiębiorstwa 
 

Lp. Tytuł 

operacji 

Numer 

wniosku, 

data 

i godzina 

złożenia 

wniosku 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

w zł. 

Ocena 

zgodności 

operacji 

z LSR 

Średnia 

liczba 

uzyskanych 

punktów 

(kryteria 

lokalne) 

Średnia 

liczba 

uzyskanych 

punktów 

(kryteria 

strategiczne) 

Suma 

uzyskanych 

punktów 

(śr. 

uzyskanych 

punktów za 

kryteria 

strategiczne i 

śr. 

uzyskanych 

pkt. za 

kryteria 

lokalne)  

Operacja 

mieści się 

w limicie 

dostępnych 

środków* 

Zgodność 

z zakresem 

tematycznym 

ogłoszonego 

naboru 

1 Wzrost konkurencyjności piekarni 

WACYN na rynku regionalnym 

poprzez wdrożenie produkcji na 

spowolnionych fermentacjach 

09/03/2016/RP 

 

200 000,00 Operacja 

zgodna z 

LSR 

26 0 26 tak Zgodna 

Wybrana do dofinansowania 

2 Rozwój gospodarczy firmy z terenu 

LGD poprzez poszerzenie oferty 

usług i wzmocnienie 

konkurencyjności firmy na rynku 

05/03/2016/RP 

 

93 913,50 Operacja 

zgodna 

Z LSR 

22 1 23 tak Zgodna 

Wybrana do dofinansowania 

3  

Zwiększenie zdolności 

produkcyjnych przedsiębiorstwa 

FLEXA Grzegorz Pałosz 

02/03/2016/RP 

 

200 000,00 Operacja 

zgodna 

Z LSR 

20 2 22 tak Zgodna 

Wybrana do dofinansowania 

4 Rozwój firmy produkującej 

produkty z kamienia naturalnego 

oraz syntetycznego 

03/03/2016/RP 

 

76 300,00 Operacja 

zgodna 

Z LSR 

19 1,92 20,92 tak Zgodna 

Wybrana do dofinansowania 

5 Uzupełnienie oferty turystycznej 

ośrodka Pałac Domaniowski. 

01/03/2016/RP 

 

198 569,50 Operacja 

zgodna z 

LSR 

19 1,25 20,25 nie Zgodna.  Nie wybrana do dofinansowania - nie 

mieści się w limicie środków 

6 Poprawa konkurencyjności 

przedsiębiorstwa poprzez zakup 

nowych maszyn i urządzeń, 

wprowadzenie innowacyjnych 

rozwiązań technologicznych 

10/03/2016/RP 

 

200 000,00 Operacja 

zgodna 

Z LSR 

18 1 19 nie Zgodna.  Nie wybrana do dofinansowania - nie 

mieści się w limicie środków 

7  

Zwiększenie bazy noclegowej wraz 

z cateringiem. 

06/03/2016/RP 

 

100 000,00 Operacja 

zgodna 

Z LSR 

17 1 18 nie Zgodna.  Nie wybrana do dofinansowania - nie 

mieści się w limicie środków 

8 Poprawa konkurencyjności 07/03/2016/RP 160 062,00 Operacja 17 1 18 nie Zgodna.  Nie wybrana do dofinansowania - nie 



przedsiębiorstwa poprzez zakup 

nowych maszyn i urządzeń, 

wprowadzenie innowacyjnych 

rozwiązań technologicznych. 

 zgodna 

Z LSR 

mieści się w limicie środków 

9 Rozszerzenie działalności 

przedsiębiorstwa JAWAX. 

08/03/2016/RP 

 

194 000,00 Operacja 

zgodna 

Z LSR 

13 1 14 nie Zgodna.  Nie wybrana do dofinansowania - nie 

mieści się w limicie środków 

10 Rozwój przedsiębiorstwa 

działającego w branży 

motoryzacyjnej poprzez zakup 

innowacyjnych środków trwałych 

oraz utworzenie jednego miejsca 

pracy.” 

04/03/2016/RP 

 

83 473,60 Operacja 

zgodna 

Z LSR 

13 0,66 13,66 nie Zgodna.  Nie wybrana do dofinansowania - nie 

mieści się w limicie środków 

 

Łączna wartość przyznanego wsparcia wynosi: 570 213,50 zł. Całkowita kwota środków przewidzianych w LSR na dofinansowanie operacji w tym naborze wynosi 600 000,00 zł. 

         

 

 


