
Nr Przedsięwzięcia

1.2.1

Nr wniosku

Liczba 

uzyskanych 

punktów

Nazwa Cel/zakres

Pierwotna 

wnioskowana 

kwota 

wsparcia

Ustalona 

kwota 

wsparcia

Nazwa adres 

Wnioskodawcy

Numer 

identyfikacyjny 

Wnioskodawcy

Uzasadnienie 

przyznanej kwoty 

wsparcia w przypadku 

innej niż wnioskowana

19-2/2022 33

Utworzenie 

nowoczesnego 

przedsiębiorstwa 

specjalizującego się 

w mechanice 

samochodowej i 

blacharstwie

Celem operacji jest 

aktywizacja zawodowa i 

stworzenie miejsc pracy 

poprzez uruchomienie 

działalności gospodarczej 

świadczącej usługi z zakresu 

mechaniki samochodowej

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Grzegorz 

Malinowski

Skrzelczyce 69T 

26-015 Pierzchnica 

079165233 -

7-2/2022 32

Rozwój gospodarczy 

obszaru LGD poprzez 

uruchomienie firmy 

świadczącej usługi 

autodetailingu

Celem operacji jest 

uzyskiwanie przychodów z 

podejmowanej działalności 

oraz stworzenie sobie 

miejsca pracy

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Dawid Godziszewski 

– Motyka

ul. Solecka 15 

28-225 Szydłów 

079253193 -

34-2/2022 32

Utworzenie 

działalności 

gospodarczej w 

zakresie 

innowacyjnych 

produktów i usług 

fotograficznych 

Celem operacji jest podjęcie 

działalności gospodarczej w 

branży fotograficznej (…)

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Ewa Nowak

ul. Szkolna 8, 

Koniemłoty

28-200 Staszów

079476901 -

35-2/2022 32

„Camellia” 

Pracowania 

florystyczna i sklep 

wielobranżowy

Celem podjętych działań 

jest otworzenie własnej 

działalności gospodarczej – 

pracowni florystycznej 

zajmującej się produkcją i 

sprzedażą kompozycji 

kwiatowych żywych i 

sztucznych oraz usługami 

florystycznymi w szerokim 

zakresie (…)

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Ewelina Raban

Podlesie 39

28-210 Bogoria

076359761 -

14-2/2022 31

Uruchomienie 

mobilnego gabinetu 

kosmetologiczno-

medycznego na 

obszarze LGD Białe 

Ługi

Celem operacji jest 

utworzenie nowych miejsc 

pracy, otworzenie 

działalności gospodarczej 

mobilnego kosmetologiczno-

medycznego (…)

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Ilona Rożkiewicz

Maleszowa 66 

26-015 Pierzchnica 

- -

1-2/2022 29

Utworzenie nowej 

firmy działającej w 

zakresie wynajmu 

akcesoriów 

weselnych i 

eventowych

Celem operacji jest 

utworzenie nowej firmy w 

zakresie wynajmu 

akcesoriów ślubnych i 

eventowych (…)

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Agnieszka 

Szafrańska

Wola Malkowska 33

28-210 Bogoria 

- -

13-2/2022 29

Podjęcie działalności 

gospodarczej w 

branży wynajmu 

mobilnego SPA

Celem operacji jest 

utworzenie miejsca pracy 

oraz stworzenie źródła 

dochodu poprzez 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w branży 

sprzątających oraz 

zagospodarowania terenów 

zielonych.

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Agnieszka Pałyga

Grabowiec 40C 

26-020 Chmielnik 

079371582 -

Powstanie nowych podmiotów gospodarczych
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Nazwa przedsięwzięcia



21-2/2022 29

Utworzenie firmy 

„Zakład Pogrzebowy 

Monika Zwolska - 

Banaś”

Głównym celem operacji 

jest podjęcie własnej 

działalności gospodarczej w 

obszarze usług 

pogrzebowych, stworzenie 2 

miejsc pracy i zwiększenie 

dochodów

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Monika Zwolska – 

Banaś

Plac Targowy 12 

26-020 Chmielnik

079421046 -

23-2/2022 29

Otwarcie własnej 

działalności 

gospodarczej pod 

nazwą 

„Przedsiębiorstwo 

usługowe 

Przemysław Jamioł”

Celem operacji jest podjęcie 

własnej działalności 

gospodarczej w obszarze 

usług określonych kodem 

PKD 45.20.Z, stworzenie 

jednego miejsca pracy w 

formie samozatrudnienia, 

wejście na lokalny rynek 

pracy oraz zwiększenie 

dochodów 

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Przemysław Jamioł 

ul. Błońska 25 

26-015 Pierzchnica

079393920 -

31-2/2022 29

Uruchomienie usług 

firmy cateringowej 

„Zdrowie na talerzu”

Celem operacji jest 

stworzenie miejsca pracy 

oraz pozyskanie źródła 

dochodu poprzez podjęcie 

działalności gospodarczej

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Magdalena Biga

Minostowice 33 

26-020 Chmielnik

079543595 -

4-2/2022 28

Zakup sprzętu 

niezbędnego do 

podjęcia działalności 

gospodarczej w 

zakresie świadczenia 

profesjonalnych usług 

cykliniarskich oraz 

wykonywania 

drewnianych 

elementów i 

akcesoriów 

dekoracyjnych

Celem operacji jest 

utworzenie 

(zarejestrowanie) nowego 

podmiotu gospodarczego w 

zakresie świadczenia 

profesjonalnych usług 

cykliniarskich oraz 

specjalizująca się w 

nietypowych zleceniach 

renowacji, rekonstrukcji 

oraz wykonań elementów 

dekoracji i wyposażenia z 

drewna (…)

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Paweł Gajek 

ul. Witosa 9 

26-020 Chmielnik 

079240520 -

5-2/2022 28

Rozpoczęcie 

działalności w 

zakresie 

profesjonalnego 

wypożyczania sprzętu 

do obsługi imprez 

okolicznościowych

Celem operacji jest 

osiągnięcie dochodu przez 

Wnioskodawcę w ramach 

nowo otwartej działalności 

gospodarczej (…)

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Mikołaj Kosiński 

Podmaleniec 75

28-200 Staszów 

079308981 -

6-2/2022 28

Utworzenie 

działalności 

gospodarczej w 

zakresie świadczenia 

usług detailingu

Celem operacji jest 

utworzenie podmiotu 

gospodarczego mającego 

siedzibę w miejscowości 

Cisów w gminie Daleszyce, 

w zakresie prowadzenia 

działalności usługowej 

polegającej na świadczeniu 

usług detailingu dla 

samochodów osobowych, 

motocykli oraz innego 

sprzętu drogowego 

specjalnego zastosowania 

(…)

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Paweł Bedynek

Cisów 85 

26-021 Daleszyce

- -

9-2/2022 28

Utworzenie 

innowacyjnej 

działalności 

gospodarczej w 

zakresie pakowania 

prezentów, 

upominków i usług 

florystycznych

Celem operacji jest 

osiągnięcie dochodów przez 

Wnioskodawcę w ramach 

nowo otwartej działalności 

gospodarczej (…)

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Lucyna Janicka

Smyków 36 

26-021 Daleszyce

079290204 -



10-2/2022 28

Utworzenie miejsca 

pracy poprzez 

uruchomienie usług 

mechaniki 

pojazdowej oferującej 

specjalistyczne usługi

Celem operacji jest 

uzyskanie przychodów z 

podejmowanej działalności 

oraz stworzenie sobie 

miejsca pracy

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Hubert Tylkowski

ul. Świętokrzyska 24

 26-021 Daleszyce

079408525 -

12-2/2022 28

Utworzenie 

innowacyjnego 

przedsiębiorstwa w 

zakresie handlu i 

serwisowania sprzętu 

elektronicznego

Celem operacji jest 

osiągnięcie dochodu przez 

Wnioskodawcę w ramach 

nowo otwartej działalności 

gospodarczej (…)

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Filip Głogowski

ul. Krakowska 25 

28-225 Szydłów 

079265432 -

16-2/2022 28

Utworzenie 

działalności 

gospodarczej w 

zakresie mobilnej 

mechaniki 

pojazdowej

Celem operacji jest 

utworzenie podmiotu 

gospodarczego mającego 

siedzibę na obszarze LGD 

Białe Ługi w zakresie 

świadczenia usług mobilnej 

mechaniki pojazdowej (…)

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Jakub Gregulski 

Niwy 82e 

26-021 Daleszyce

079328953 -

25-2/2022 28

Utworzenie warsztatu 

mechaniki 

pojazdowej 

oferującego 

innowacyjne usługi 

naprawcze i 

regeneracyjne 

podzespołów w 

pojazdach

Głównym celem projektu 

jest utworzenie nowej firmy 

na obszarze LGD o profilu 

mechaniki pojazdowej oraz 

utworzenie 1 miejsca pracy 

do końca 2022 

(samozatrudnienie 

oskładkowane)

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Krzysztof Nawrocki

Szumsko 25 

26-035 Raków

070693140 -

27-2/2022 28

Utworzenie 

działalności 

gospodarczej w 

zakresie sprzedaży 

wyrobów z drewna

Celem operacji jest 

utworzenie miejsca pracy 

oraz źródła dochodu 

poprzez powstanie nowej 

działalności gospodarczej w 

zakresie sprzedaży wyrobów 

z drewna

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Dawid Gloc

Kotlice 47 

26-020 Chmielnik

079495690 -

17-2/2022 27 Butik wędrowny

Celem operacji jest podjęcie 

działalności gospodarczej, 

polegającej na prowadzeniu 

działalności handlowej w 

zakresie sprzedaży odzieży 

damskiej w formie 

niestacjonarnej na 

targowiskach oraz za 

pomocą transmisji on-line 

na platformie Facebook. 

Stworzenie miejsca pracy 

oraz osiągnięcie zysku. 

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Alicja Kos

Dobra 45c 

28-200 Staszów

079280181 -

20-2/2022 27

Otwarcie warsztatu 

samochodowego 

„Mapster” Mateusz 

Zwierzyński

Celem operacji jest 

zwiększenie źródła 

dochodów Wnioskodawcy 

oraz utworzenie jednego 

miejsca pracy poprzez 

założenie własnej 

działalności gospodarczej

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Mateusz 

Zwierzyński 

ul. Jana Kilińskiego 

40 

26-021 Daleszyce

079315263 -

11-2/2022 26

CAR SPA 

DETAILING – 

podjęcie działalności 

świadczącej 

innowacyjne usługi

Celem operacji jest 

uzyskiwanie przychodów z 

podejmowanej działalności 

oraz stworzenie sobie 

miejsca pracy

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Tomasz Lizis

Wójtostwo 27C 

26-021 Daleszyce

079434513 -

LIMIT ŚRODKÓW



18-2/2022 26 Świat gadżetów

Celem operacji jest podjęcie 

działalności gospodarczej, 

świadczenie 

kompleksowych usług 

związanych z branżą 

promocyjną – tworzenie i 

sprzedaż gadżetów 

promocyjnych/okolicznościo

wych. Stworzenie miejsca 

pracy oraz osiągnięcie 

zysku.

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Justyna Wójciak

Podmaleniec 44g 

28-200 Staszów

- -

33-2/2022 26

Rozwój 

przedsiębiorczości 

lokalnej poprzez 

utworzenie nowej 

firmy prowadzącej 

sprzedaż oraz 

wypożyczalnie 

rowerów 

elektrycznych, 

sprzętu sportowego i 

turystycznego jako 

innowacyjny sposób 

komercyjnego 

wykorzystania 

lokalnych 

potencjałów i 

promocji lokalnego 

przedsięwzięcia w 

sposób przyjazny dla 

środowiska

Celem operacji jest 

osiągnięcie zysku z podjęcia 

działalności w sektorze 

handlu detalicznego wraz z 

usługą wypożyczania 

rowerów elektrycznych i 

sprzętu sportowego jako 

innowacyjny sposób 

wykorzystania lokalnych 

potencjałów i promocji 

lokalnego przedsięwzięcia w 

sposób przyjazny dla 

środowiska

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Anna Pawlik

Czernica 4b 

28-200 Staszów

075798324 -

3-2/2022 25

Utworzenie nowego 

przedsiębiorstwa 

PROFESJONALNE 

STUDIO 

FOTOGRAFII 

„SYLWIA GAJEK 

Photography”

Celem operacji jest 

utworzenie 

(zarejestrowanie) nowego 

podmiotu gospodarczego w 

zakresie świadczenia 

profesjonalnych usług w 

branży fotograficznej (…)

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Sylwia Gajek 

ul. Witosa 9 

26-020 Chmielnik
079242860 -

15-2/2022 25

Utworzenie 

działalności 

gospodarczej w 

zakresie świadczenia 

usług wulkanizacji, 

wymiany oleju w 

skrzyniach biegów i 

obsługi klimatyzacji 

samochodowej

Celem operacji jest 

utworzenie podmiotu 

gospodarczego mającego 

siedzibę w Widełkach (gm. 

Daleszyce) w zakresie 

prowadzenia działalności 

usługowej mechanicznej w 

zakresie świadczenia usług 

wulkanizacji i serwisu 

klimatyzacji samochodowej 

oraz serwisu wymiany oleju 

(…)

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Sylwester Frąk

Widełki 35 

26-021 Daleszyce 

079324251 -

26-2/2022 24

Utworzenie 

działalności 

gospodarczej w 

zakresie prowadzenia 

pola kempingowego

Celem operacji jest 

utworzenie miejsca pracy 

oraz źródła dochodu 

poprzez powstanie nowej 

działalności gospodarczej w 

zakresie prowadzenia pola 

kempingowego

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Eliasz Michalski

Śladków Mały 102 

26-020 Chmielnik

079462570 -



29-2/2022 24

Podjęcie i 

prowadzenie 

działalności 

gospodarczej w 

zakresie 

wykonywania prac 

ziemnych 

minikoparką oraz 

świadczenia usług 

projektowych 

wykorzystując 

innowacyjną 

technologię BIM

Celem operacji jest podjęcie 

i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

wykonywania prac 

ziemnych minikoparką oraz 

świadczenia usług 

projektowych wykorzystując 

innowacyjną technologię 

BIM

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Michał Klamczyński

Jasień 49

28-200 Staszów

078204143 -

30-2/2022 24

Firma budowlano – 

usługowo „MAT-

BUD” Mateusz 

Bracisiewicz

Głównym celem operacji 

jest podjęcie własnej 

działalności gospodarczej w 

obszarze usług określnych 

kodem PKD 71.12.Z, 

stworzenie miejsca pracy w 

formie samozatrudnienia 

oraz zwiększenie dochodów 

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Mateusz 

Bracisiewicz

Sędziejowice 97 

26-020 Chmielnik

079414026 -

37-2/2022 24

Założenie centrum 

terapeutyczno – 

rekreacyjnego 

„Źródło Empatii”

Celem operacji jest rozwój 

przedsiębiorczości na 

obszarze LGD poprzez 

założenie Centrum 

Terapeutyczno – 

Rekreacyjnego „Źródło 

Empatii” (…)

60 000,00 zł 60 000,00 zł

Anna Podsiadło

ul. Błońska 33

26-015 Pierzchnica

- -


