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Pierwsze nabory wniosków już za nami!
W

torek, 8 listopada był ostatnim dniem składania wniosków o dofinansowanie projektów
realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogły po raz
pierwszy w tej edycji LEADERA
składać projekty w ramach zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwijanie
działalności gospodarczej oraz
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Dokumenty przyjmowaliśmy,
dosłownie do ostatniej sekundy. Po raz pierwszy spotkaliśmy
się z tak dużym zainteresowaniem ze strony naszych beneficjentów. Do biura LGD „Puszcza
Kozienicka” wpłynęły łącznie aż
32 wnioski, których całkowita
łączna wartość operacji wyniosła
prawie 12 milionów złotych.
W ramach zakresu tematycznego – Podejmowanie działalności gospodarczej, do biura
LGD wpłynęło 8 wniosków na

łączną kwotę dofinansowania
400 000,00 zł (termin naboru
wniosków od 10.10.2016 do
07.11.2016 r.).Limit środków w
naborze dla tego działania wynosił 350 000,00 zł.
W ramach zakresu tematycznego – Rozwijanie działalności gospodarczej, do biura
LGD wpłynęło 19 wniosków na
łączną kwotę dofinansowania
4 531 539,40 zł. (termin naboru wniosków od 10.10.2016 do
08.11.2016 r.). Limit środków w
naborze dla tego działania wynosił 1 200 000,00 zł.
W ramach zakresu tematycznego – Budowa lub przebudowa
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
do biura LGD wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 007 316,00 zł. (termin
naboru wniosków od 10.10.2016

do 07.11.2016 r.). Limit środków
w naborze dla tego działania wynosił 1 350 000,00 zł.
Zgodnie z procedurą konkursową kolejnym krokiem była
ocena złożonych dokumentów.
Rada musiała dokonać wyboru
najlepszych wniosków – zgodnie
z lokalnymi kryteriami wyboru
do limitu środków w naborze,
dla poszczególnych działań. Oceny złożonych wniosków dokonali wszyscy członkowie organu
decyzyjnego LGD-Rady. Po raz
pierwszy wnioski zostały oceniane za pomocą elektronicznej
Platformy Obsługi Projektów,
która zapewniła całkowitą bezstronność oceny. Średnia z oceny
wszystkich członków utworzyła
listy rankingowe w poszczególnych zakresach tematycznych.
Poniżej prezentujemy listy
wniosków wybranych do dofinansowania.

Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na
listach rankingowych wniosków
wybranych do dofinansowania i
mieszczących się w limicie środków serdecznie gratulujemy.
Pozostałych Państwa serdecznie zapraszamy do ubiegania się
o wsparcie unijne w kolejnych

naborach zaplanowanych na
wiosnę 2017 r. O dokładnych
terminach będziemy informować Państwa na naszej stronie internetowej, w lokalnych
mediach i prasie.
Irena Bielawska
Kierownik Biura

Lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach naboru nr 02/2016–Rozwój działalności gospodarczej
Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji

Kwota przyznana
decyzją Rady (w zł)

1

Danuta Niedzielska

Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarze LGD „Puszcza
Kozienicka” poprzez doposażenie przedsiębiorstwa

300 000,00

2

Anna Szewczyk P.P.H.U. WIBET

Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarze LGD „Puszcza
Kozienicka” poprzez zakup systemu kastomizacji do konfekcjonowania wyrobów betonowych

208 139,00

3

Usługi Hydrauliczne
Robert Potrzebowski

Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup koparko-ładowarki w celu świadczenia specjalistycznych usług przez firmę Usługi Hydrauliczne Robert Potrzebowski

186 462,00

4

Paweł Oficjalski

Rozwój oferty usługowej firmy poprzez świadczenie nowoczesnych usług w zakresie przeglądów technicznych
pojazdów do 3,5 t.

85 550,00

5

Mariusz Talaga SKRAW-MET

Wzrost konkurencyjności, poprawa poziomu technologicznego i organizacyjnego oraz zwiększenie zdolności
wytwórczych firmy SKRAW-MET poprzez inwestycję w nowoczesny park maszyn

299 966,00

RAZEM

Lista rankingowa wniosków wybranych w ramach naboru nr 01/2016–Podejmowanie
działalności gospodarczej
Lp.

Imię i nazwisko l
ub nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji

Kwota przyznana decyzją Rady
(w zł)

1

Natalia Oliwia Bielawska

Utworzenie firmy świadczącej specjalistyczne usługi
reklamowo-promocyjne

50 000,00

2

Joanna Mokrzyńska

Utworzenie firmy świadczącej profesjonalne usługi z zakresu inżynierii
konstrukcyjno-budowlanej

50 000,00

3

Przemysław Piotr Kowalczyk

Pracownia Drewna
„Kępa Marzeń – Bliżej Natury”

50 000,00

4

Cezary Augustyniak

Sodblast Cezary Augustyniak

50 000,00

Tomasz Potyra

Zwiększenie możliwości korzystania
mieszkańców powiatu kozienickiego i
ościennych ze sprzętu ogólnobudowlanego typu minikoparka

5

6

7

Lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach naboru nr
02/2016–Rozwój działalności gospodarczej
Imię i nazwisko
lub nazwa wnioskodawcy

Tytuł operacji

Kwota przyznana decyzją
Rady(w zł)

1

Gmina Głowaczów

Przebudowa, rozbudowa
i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy
OSP na budynek Centrum
Kulturalno-Rekreacyjne

319 956,00

2

Ludowy Klub
Sportowy „PLON”

Przebudowa skweru im.
mjr. Władysława Szymanowskiego

157 158,00

3

Gmina Sieciechów

Remont świetlicy wiejskiej
w m. Kępice,
gm. Sieciechów

75 877,00

4

Ochotnicza Straż
Pożarna w Wysokim Kole

Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 195/2
w Wysokim Kole

265 958,00

Gmina Grabów
nad Pilicą

Poprawa estetyki centrum
miejscowości wiejskiej na
działkach budowlanych nr
381/1 i 381/2 w Grabowie
nad Pilicą poprzez utwardzenie nawierzchni

185 367,00

Lp.

50 000,00

Marceli Paweł Tęcza

Zakup wyposażenia i urządzeń w
celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie mechaniki pojazdowej

Małgorzata Markiewicz

Rozszerzenie oferty turystycznej
miasta i gminy Kozienice, poprzez
wprowadzenie na rynek nowej marki
produktowej zajmującej się turystyką
zdrowotną

50 000,00

Razem

350 000,00

50 000,00
5

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”,
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1 080 117,00 zł

Razem

1 004 316,00 zł

