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13-2/2019

Utworzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

obróbki drewna

23

Celem operacji jest utworzenie podmiotu gospodarczego 

mającego siedzibę w Staszowie w zakresie prowadzenia 

działalności handlowo-usługowej związanej ze sprzedażą 

i obróbką drewna.

Aleksandra Uśmiał
-

28-2/2019

Powstanie gabinetu 

logopedycznego o nazwie 

"LOGOPEDYJKA"

22

Celem mojej operacji jest otwarcie gabinetu 

logopedycznego – rozpoczęcie działalności gospodarczej 

w sektorze usługowym, a co za tym idzie stworzenie dla 

siebie miejsca pracy ( samozatrudnienie). 

Kolejnym celem jest tworzenie przyjaznej przestrzeni 

terapeutycznej dla dzieci i rodziców, a także 

wprowadzenie do mojej oferty usług niedostępnych u 

konkurencji.

Ewa Lesiak 075820465

4-2/2019

UTWORZENIE 

DIZAŁALNOŚCI I 

WPROWADZENIE NA 

RYNEK LOKALNY 

NOWATORSKICH USŁUG 

REHABILITACYJNYCH. 

21

Moja działalność jest oparta o innowacyjne podejście do 

osób niepełnosprawnych w postaci mobilnego dojazdu 

do tych osób oraz oferując nowatorskie zabiegi 

rehabilitacyjne i relaksacyjne. Zazwyczaj, aby pacjent 

mógł skorzystać z zabiegów, musi dojechać lub musi 

zostać dowieziony do ośrodka rehabilitacyjnego, z czym 

wiąże się konieczność zaangażowania opiekunów, 

rodziny. Bardzo często przewóz osób niepełnosprawnych 

lub chorych wiąże się z dużymi dodatkowymi 

utrudnieniami, np. brak odpowiednich środków 

transportu, duża odległość do przystanku. Moja 

działalność jest dużym ułatwieniem dla 

pacjentów/klientów i ich opiekunów.

Postawiłam  następujące cele pośrednie i końcowe dla 

realizacji przedsięwzięcia:

- utworzenie firmy i 1 nowego miejsca pracy - 

samozatrudnienie,

- celami końcowymi są zwrot z przeprowadzonej 

inwestycji i zysk firmy zapewniający źródło utrzymania 

oraz  środki na dalszy rozwój firmy;

- cele pośrednie to w głównej mierze realizacja 

wcześniejszych planów dotyczących prowadzenia 

własnej firmy.

Operacja przyczyni się do osiągnięcia dwóch celów 

Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Białe Ługi.

Joanna Petrus 075812681

17-2/2019

Utworzenie firmy: USŁUGI 

OGRODNICZE I 

PORZĄDKOWE

21

Osiągnięcie zysku z podjętej dzialności: USŁUGI 

OGRODNICZE I PORZĄDKOWE ELZBIETA 

MOSKWA

Elżbieta Moskwa 058317356

32-2/2019

"Studnio Feelmove - fotografia 

ślubna, okazyjna i 

wideofilmowanie - otwarcie 

działalności gospodarczej dzięki 

pasji doświadczeniu, szansą na 

rozwój i umacnianie pozycji na 

rynku".

21

Celem operacji jest utworzenie własnej działalności 

gospodarczej w branży wideofilmowania i fotografii oraz 

rozwój kompetencji.

Kinga Bryła 075696280

34-2/2019
Mobilna gastronomia Food 

Truck Damian Siwonia
21

Powstanie nowego przedsiębiorstwa w sektorze mobilnej 

gastronomii. Rozwój oferty gastronomicznej i 

turystycznej regionu. Promowanie lokalnej kuchnii. 

Promowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego.

Damian Siwonia 075851086

Lista operacji niewybranych do wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w 
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Powstanie nowych podmiotów gospodarczych


