
Nr Przedsięwzięcia

1.2.1

Nr wniosku Nazwa Cel/zakres
Wnioskowana kwota 

wsparcia

Nazwa adres 

Wnioskodawcy

1-2/2019

Podjęcie działalności 

gospodarczej w branży 

hydraulicznej 

Celem opercaji jest utworzenie miejsca pracy poprzez 

rozpoczęcie działalności gospodarczej w miejscowości 

Niwy  świadczącej usługi hydrauliczne.

55 000,00
Łukasz Dziedzic

2-2/2019

Podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie 

projektowania architektoniczno-

konstrukcyjno-budowlanego.

Celem operacji jest podjęcie działalnosci gospodarczej w 

branży usług projektowania architektonicznego, 

stworzenia miejsca pracy i uzyskiwanie przychodów z 

tej działalnosci.

55 000,00
Radosław Borek

3-2/2019

Rozwój przedsiębiorczości na 

obszarze LGD poprzez 

utworzenie biura geodezyjnego 

i świadczenie usług wysokiej 

jakości. 

Celem operacji jest podjęcie działalnosci gospodarczej w 

branży usług geodezyjnych, stworzenie 2 miejsc pracy i 

uzyskiwanie przychodów z tej działalnosci.

55 000,00
Karol Borek

4-2/2019

UTWORZENIE 

DIZAŁALNOŚCI I 

WPROWADZENIE NA 

RYNEK LOKALNY 

NOWATORSKICH USŁUG 

REHABILITACYJNYCH. 

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.

55 000,00
Joanna Petrus

5-2/2019

Uruchomienie działalności 

gospodarczej w zakresie 

świadczenia usług 

poligraficznych

Cel pośredni : Stworzenie nowej działalności 

gospodarczej, dzięki której powstaną nowe miejsca 

pracy i generowany będzie zysk, co przyczyni się do 

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD. 

Cel końcowy: Pozyskiwanie przychodów z działalności 

gospodarczej, w której wprowadzona zostanie innowacja 

produktowa w skali obszaru LGD w postaci druku 

wizytówek na materiałach nietypowych.  

6

55 000,00
Bartłomiej Kraska

6-2/2019

Podjęcie działalności 

gospodarczej polegającej na 

świadczeniu usług remontowo – 

budowlanych.

Celem operacji jest utworzenie własnej firmy oraz 

stworzenie miejsca pracy w branży budowlanej 

pozwalajacej na wzrost dochodów własnych

55 000,00
Zbigniew Falasa

7-2/2019

Rozwój przedsiębiorczości na 

obszarze LGD poprzez 

utworzenie wypożyczalni 

profesjonalnego sprzętu 

geodezyjnego.

Celem operacji jest  podjęcie działalności gospodarczej i 

zapewnienie zatrudnienia porzez uruchomienie 

wypożyczalni sprzętu geodezyjnego

55 000,00
Michał Wyrzykowski

8-2/2019

Podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie usług 

trychologiczno-kosmetycznych

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich poprzez podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie usług trychologiczno - 

kosmetycznych.

55 000,00
Iwona Rak

9-2/2019 Centrum „Frajda”

Celem operacji jest utworzenie podmiotu gospodarczego 

zajmującego się świadczeniem usługi jaką jest animacja 

czasu wolnego w ramach Mobilnego Centrum 

Animacyjno – Eventowego. 

55 000,00 Aleksandra Lipiec  
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10-2/2019

Podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie 

wykonywania usług 

fotograficzno - filmowych.

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

wykonywania usług filmowo - fotograficznych. 

Stworzenie stabilnego miejsca pracy i osiąganie 

dochodów zapewniających niezależność finansową, 

będącą w przyszłości podstawą do dalszego rozwoju 

firmy.

55 000,00
Michał Frankiewicz

11-2/2019
 "KEY-GRZANKA" Katarzyna 

Grzanka

Głównym celem niniejszej operacji jest powstanie 

nowego podmiotu gospodarczego w gminieDaleszyce w 

terminie do lipca 2020 roku oraz utworzeniedwóch 

miejsc pracy w tym jedno w formie samozatrudnienia.

55 000,00 Katarzyna Grzanka  

12-2/2019

Powstanie działalności 

gospodarczej Easy English - 

korepetycje z języka 

angielskiego

Celem operacji jest podjęcie działalności gospodarczej 

opartej na utworzeniu nowego miejsca pracy.
55 000,00 Anna Fortuńska  

13-2/2019

Utworzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

obróbki drewna

Celem operacji jest utworzenie podmiotu gospodarczego 

mającego siedzibę w Staszowie w zakresie prowadzenia 

działalności handlowo-usługowej związanej ze 

sprzedażą i obróbką drewna.

55 000,00
Aleksandra Uśmiał

14-2/2019

Rozwój gospodarczy obszaru 

poprzez podjęcie działalności w 

zakresie świadczenia usług  

projektowania  

architektonicznego

Celem operacji jest stworzenie miejsca pracy i 

uzyskiwanie przychodów z własnej działalności 

gospodarczej polegającej na świadczeniu usług 

architektonicznych.

55 000,00
Daniel Porzuczek

15-2/2019

Utworzenie nowej działalności 

gospodarczej w zakresie 

produkcji konstrukcji 

metalowych

Celem operacji jest utworzenie podmiotu gospodarczego 

mającego siedzibę w Rakowie w zakresie prowadzenia 

działalności produkcyjno-handlowej związanej z 

produkcją konstrukcji metalowych – kontenerów 

pracowniczych i socjalnych, skierowanych przede 

wszystkim do branży budowlanej.

55 000,00
Dawid Czub

16-2/2019
Utworzenie gabinetu  masażu 

dźwiękiem i relaksacji.

Głównym celem wnioskodawcy, jaki ma być 

zaspokojony dzięki realizacji operacji jest uruchomienie 

działalności dywersyfikującej i zwiększającej jego 

dochody - uzyskanie stałego dochodu, a być może, w 

przyszłości dalsze rozwijanie działalności głównie w 

branży SPA&WELLNESS. Do celów pośrednich należy 

zatem zaliczyć przede wszystkim uruchomienie nowej 

usługi niedostępnej na rynku województwa 

świętokrzyskiego.

Celem końcowym jest stabilizacja finansowa, która 

może stać się podstawą do dalszego rozwoju firmy.

55 000,00
Adam Michalski

17-2/2019

Utworzenie firmy: USŁUGI 

OGRODNICZE I 

PORZĄDKOWE

Osiągnięcie zysku z podjętej dzialności: USŁUGI 

OGRODNICZE I PORZĄDKOWE ELZBIETA 

MOSKWA

55 000,00
Elżbieta Moskwa

18-2/2019
Powstanie firmy Usługowo 

Budowlanej Kamil Rudnik.

Głównym celem niniejszej operacji jest powstanie 

nowego podmiotu gospodarczego w gminie Pierzchnica 

w terminie do lipca 2020 roku zajmującego się szeroko 

rozumianymi usługami budowlanymi oraz utworzenie 

jednego miejsca pracy w formie samozatrudnienia.

55 000,00 Kamil Rudnik  

19-2/2019

Utworzenie nowej działalności 

gospodarczej w zakresie 

prowadzenia myjni 

samochodowej

Celem operacji jest utworzenie podmiotu gospodarczego 

mającego siedzibę w Szydłowie w zakresie świadczenia 

usług samoobsługowej myjni samochodowej.

55 000,00
Daniela Wesołowska



20-2/2019

Założenie działalności 

gospodarczej organizującej 

wydarzenia kulturalne i imprezy 

turystyczne

Główną motywacją do założenia działalności 

gospodarczej w branży eventowej jest chęć podążania za 

zainteresowaniami oraz chęć uatrakcyjnienia rynku w 

gminie Daleszyce oraz na terenie działania LGD Białe 

Ługi.. Branża eventowa jest niszą na rynku lokalnym. 

Większość wydarzeń na terenie gminy Daleszyce 

organizowanych jest przez pracowników Urzędu Gminy, 

szkół czy bibliotek. Wydarzenia te są wieloetapowe i 

wymagające przez co pracownicy nie mają czasu na 

skupienie się na swoich obowiązkach i rozwijaniu 

swoich umiejętności. Motywacją do działania jest chęć 

integracji społeczności zamieszkującej teren działania 

LGD – integracja grup wyłączonych społecznie, 

niepełnosprawnych oraz bardzo liczną na tym terenie 

grupę seniorów. Wnioskodawczyni jako mieszkaniec 

województwa świętokrzyskiego zwraca szczególną 

uwagę na walory regionu, które nie są promowane na 

terenie kraju. Celem pośrednim działalności będzie 

zwiększenie promocji województwa świętokrzyskiego 

oraz utworzenie miejsc pracy dla młodych mieszkańców. 

Efektem działań będzie osiągnięcie celów końcowych, 

czyli poprawa sytuacji ekonomicznej regionu przez 

ekspansję rynku turystycznego oraz motywowania 

młodych do zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej.

55 000,00
Kamila Kosmala

21-2/2019

Utworzenie innowacyjnego na 

terenie Powiatu Kieleckiego 

przedsiębiorstwa usługowo - 

handlowego w zakresie branży 

dekoratorsko - rozrywkowej.

Celem pośrednim realizacji niniejszej operacji jest 

osiągniecie dochodu z nowo utworzonej działalności 

gospodarczej w zakresie branży dekoroatorsko – 

eventowej a także realizacja pasji i zainteresowań 

wnioskodawcy.  

Celem końcowym realizacji niniejszej operacji  jest: 

wprowadzenie na lokalny rynek innowacyjnych 

produktów i usług w zakresie branży dekoratorsko – 

eventowej.

55 000,00
Natalia Stępień

22-2/2019

Utworzenie  firmy: „Catherine 

Mobilne Usługi Kosmetyczne 

Katarzyna Stępień”.

Głównym celem niniejszej operacji jest powstanie 

nowego podmiotu gospodarczego w gminie Chmielnik w 

terminie do 31 lipca 2020 roku oraz utworzenie dwóch 

miejsca pracy, w tym jedno w formie samozatrudnienia.

55 000,00
Katarzyna Stępień

23-2/2019

Utworzenie  firmy: „Sprzedaż 

drewna z obróbką wstępną 

Wojciech Pabis” 

Głównym celem niniejszej operacji jest powstanie 

nowego podmiotu gospodarczego w gminie Chmielnik w 

terminie do 31 sierpnia 2020 roku oraz utworzenie 

jednego miejsca pracy, w formie samozatrudnienia.

55 000,00
Wojciech Pabis

24-2/2019
JKB Obróbka Stali Jakub Baran 

26-021 Daleszyce, Suków 187a

1, podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

konstrukcji stalowych, 2. zakup maszyn i urządzeń do 

produkcji konstrukcji stalowych, 3. utrorzenie miejsc 

pracy, w pierwszym roku działalności zatrudnię dwoch 

pracowników, w następnym kolejnego pracownika, 4. 

prowadzenie działalności w zakresie konstrukcji 

stalowych, 5. rozwój działalności poprzez poszerzenie 

asortymentu.

55 000,00 Jakub Baran  

25-2/2019

Mobilna opieka nad osobami 

starszymi oraz 

niepełnosprawnymi.

Celem operacji jest utworzenie 2 miejsc pracy poprzez 

podjęcie nowej działalności gospodarczej.
55 000,00

Natalia Grochowina

26-2/2019

Utworzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

sprzedaży internetowej i 

architektury na miarę potrzeb

Celem operacji jest utworzenie 1 miejsca pracy oraz 

źródła dochodu poprzez powstanie nowej działalności 

gospodarczej zajmującej się  sprzedażą internetową 

sprzętu i wyposażenia dla architektów oraz 

projektantów. Sprzedaż internetowa pozwoli mi również 

sprzedawać własne produkty np. wizualizacje i różne 

projekty.

55 000,00
Łukasz Stępień

27-2/2019
AUTO-SERVICE ANDRZEJ 

BURYS.

Głównym celem niniejszej operacji jest powstanie 

nowego podmiotu gospodarczego w gminie Pierzchnica 

w terminie do 31 sierpnia 2020 roku oraz utworzenie 

jednego miejsca pracy, w formie samozatrudnienia.

55 000,00
Andrzej Burys

28-2/2019

Powstanie gabinetu 

logopedycznego o nazwie 

"LOGOPEDYJKA"

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.

55 000,00
Ewa Lesiak



29-2/2019

Utworzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

konserwacji pojazdów 

samochodowych oraz 

czyszczenia ekologiczną myjnią 

parową. 

Celem operacji jest utworzenie 1 miejsca pracy oraz 

źródła dochodu poprzez powstanie nowej działalności 

gospodarczej zajmującej się  konserwacją pojazdów 

samochodowych oraz myciem i czyszczeniem. Usługi 

będą prowadzone zarówno w siedzibie firmy jak i 

mobilnie na miejscu u klienta. 

55 000,00
Sławomir Janasz

30-2/2019

Uruchomienie działalności 

gospodarczej w zakresie 

wykonywania instalacji 

elektrycznych oraz instalacji 

odgromowych

Celem operacji jest utworzenie podmiotu gospodarczego 

mającego siedzibę w Staszowie w zakresie prowadzenia 

działalności usługowej związanej z wykonywaniem 

instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych oraz 

wykonywaniem pomiarów elektrycznych.

55 000,00
Paweł Kopeć

31-2/2019

Założenie działalności 

gospodarczej Agencja 

Artystyczno-Eventowa AgraFka

Celem operacji jest powstanie jednego podmiotu 

gospodarczego poprzez założenie Agencji Artystyczno-

Eventowej AgraFka wraz z zakupem wysposażenia. 

55 000,00 Mateusz Kwiecień  

32-2/2019

"Studnio Feelmove - fotografia 

ślubna, okazyjna i 

wideofilmowanie - otwarcie 

działalności gospodarczej dzięki 

pasji doświadczeniu, szansą na 

rozwój i umacnianie pozycji na 

rynku".

Celem operacji jest utworzenie własnej działalności 

gospodarczej w branży wideofilmowania i fotografii oraz 

rozwój kompetencji.

55 000,00
Kinga Bryła

33-2/2019

Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

poprzez wprowadzenie 

innowacyjnej usługi sprzedaży 

produktów wiejskich i 

ekologicznych bez substancji 

konserwujących. 

1) Rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie 

gminy Staszów, na obszarze LGD Białe Ługi w 2020 r.

2) Aktywacja zawodowa 1 osoby wśród społeczności 

lokalnej z grupy defaworyzowanej na terenie obszaru 

LGD Białe Ługi poprzez  rozpoczęcie działalności w 

zakresie uruchmonienia sklepu z wiejskimi i 

ekologicznymi produktami w 2020 r..

3) Wdrożenie 1 usługi/produktu innowacyjnej - sprzedaż 

internetowa produktów wiejskich, ekologicznych bez 

konserwantów na terenie gminy Staszów, obszarze LGD 

Białe Ługi w 2020 r.

55 000,00
Elwira Bonarek

34-2/2019
Mobilna gastronomia Food 

Truck Damian Siwonia

Powstanie nowego przedsiębiorstwa w sektorze mobilnej 

gastronomii. Rozwój oferty gastronomicznej i 

turystycznej regionu. Promowanie lokalnej kuchnii. 

Promowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego.

55 000,00 Damian Siwonia  

35-2/2020

Zakup pojazdu do celu 

transportu rzeczy 

ponadgabarytowych na terenie 

kraju i zagranicą.

Celem operacji jest przedewszystkim wykorzystanie 

dotychczasowego doswiadczeniaw przewozie paczek i 

listów, dodatkowo krok do przodu tym razem w paczki 

wielkogabarytowe. Wykorzytanie znajomości rynku od 

strony transportu jak rózwnież od strony spedycyjne.

55 000,00
Justyna Miodyńska


