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15-2/2020 36

Uruchomienie działalności 

gospodarczej handlowo-

usługowej w branży rowerowej 

Cel pośredni: Wzrost uzyskiwanych przychodów ze 

sprzedaży i zwiększenie udziału w rynku lokalnym branży 

rowerowej dzięki podjęciu nowej działalności gospodarczej i 

utworzeniu 2 miejsc pracy.

Cel końcowy: Generowanie zysku z nowoutworzonej 

działalności gospodarczej, w której wprowadzone zostaną 

rozwiązania innowacyjne w skali obszaru LGD.

55 000,00 55 000,00

Kamil Kochanowski 

Mójcza ul. Chabrowa 

40

25-224 Kielce

076503870 -

2-2/2020 35

  Podjęcie działalności 

gospodarczej  poprzez 

stworzenie Biura Ubezpieczeń 

Izabela Zielonka

Celem operacji jest uzyskiwanie przychodów z podjęcia 

działalności w zakresie mobilnych usług ubezpieczeniowych i 

stworzenie miejsc pracy.

55 000,00 55 000,00

Izabela Zielonka 

ul. Błonie 2

26-021 Daleszyce

076496173 -

7-2/2020 33

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 55 000,00

Aleksandra Uśmiał - 

Chudzik

ul. Sienkiewicza 27

28-200 Staszów

075831306 -

3-2/2020 32

Podjęcia działalności 

gospodarczej poprzez 

uruchomienie gabinetu 

terapeutycznego - Centrum 

Wsparcia Rozwoju Dziecka 

„Kajtuś”

Celem operacji jest uzyskiwanie przychodów z podejmowanej 

działalności porzez uruchomienie działalności gabinetu terapi 

sensorycznej

55 000,00 55 000,00

Martyna Chmielewska - 

Lelakowska

ul. Legionów Polskich 

31 

28-200 Staszów

076254122 -

10-2/2020 32

Podjęcie i prowadzenie punktu 

handlowego zajmującego się 

sprowadzaniem i sprzedażą 

dywanów z Maroka poprzez 

zakup niezbędnego sprzętu i 

urządzeń oraz remontu lokalu 

Podjęcie i prowadzenie punktu handlowego zajmującego się 

sprowadzaniem i sprzedażą dywanów z Maroka poprzez 

zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń oraz remontu lokalu 

55 000,00 55 000,00

Tomasz Kamola

Borzykowa 95

26-020 Chmielnik

076389450 -

11-2/2020 32 TEATR Utworzenie nowego przedsiębiorstwa przynoszącego zyski. 55 000,00 55 000,00

Maksymilian 

Wesołowski

Przededworze 177

26-020 Chmielnik

- -

13-2/2020 32

Utworzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

sprzedaży internetowej 

Celem operacji jest utworzenie 2 miejsc pracy 

(samozatrudnienie + pracownik na umowę o pracę) oraz 

źródła dochodu poprzez powstanie nowej działalności 

gospodarczej zajmującej się  sprzedażą internetową 

elementów ciętych i grawerowanych oraz elementów 

drewnianych i mebli. 

55 000,00 55 000,00

Jacek Jabłoński

Grabowiec 17

26-020 Chmielnik

- -

Powstanie nowych podmiotów gospodarczych

Lista Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr  2/2020

Nazwa przedsięwzięcia



5-2/2020 30

Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w zakresie 

świadczenia usług projektowych

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie sporządzania 

dokumentacji projektowej na budynki mieszkalne oraz 

opracowywania zgłoszeń na budynki nie objęte pozwoleniem 

na budowę (budynki gospodarcze, rekreacyjne, ganki do 35 

m2). Stworzenie stabilnego miejsca pracy i osiąganie 

dochodów zapewniających niezależność finansową, będącą w 

przyszłości podstawą do dalszego rozwoju firmy.

55 000,00 55 000,00

Mateusz Szafrański

Wola Malkowska 33

28-210 Bogoria

076465952 -

8-2/2020 30

Utworzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

świadczenia usług budowy 

obiektów sportowych

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie budowy boisk i 

obiektów sportowych – piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, 

kortów tenisowych, bieżnie lekkoatletyczne, wykonywanie 

wylewek w halach, obszarów z kostki brukowej, 

przygotowanie podbudowy pod nawierzchnie asfaltowe a 

także obiektów zadaszonych jak hale sportowe. Stworzenie 

stabilnego miejsca pracy i osiąganie dochodów 

zapewniających niezależność finansową, będącą w 

przyszłości podstawą do dalszego rozwoju firmy.

55 000,00 55 000,00

Mateusz Chłodnicki

Moszyny 47

28-210 Bogoria

076465952 -

6-2/2020 28

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 55 000,00

Damian Zybała

Gościniec 23

28-210 Bogoria
076932290 -

9-2/2020 28
AUTO-SERVICE ANDRZEJ 

BURYS.

Głównym celem niniejszej operacji jest aktywizacja 

zawodowa i powrót na lokalny rynek pracy poprzez 

powstanie nowego podmiotu gospodarczego w gminie 

Pierzchnica. 

55 000,00 55 000,00

Andrzej Burys

ul. Szkolna 73

26-015 Pierzchnica

075793464 -

17-2/2020 28

Rozwój przedsiębiorczości 

lokalnej poprzez utworzenie 

nowej firmy świadczącej 

innowacyjne usługi 

zakwaterowania w całorocznym 

glampingowym obiekcie 

sferycznym "Igloo-hause".

Osiągnięcie zysku z podjętej działalności usługowej 

związanej z zakwaterowaniem.
55 000,00 55 000,00

Anna Pawlik

Czernica 4b

28-200 Staszów

075798324 -

1-2/2020 25

Podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie 

świadczenia mobilnych usług 

kosmetycznych. 

Celem operacji jest uzyskiwanie przychodów z podjęcia 

działalności w zakresie mobilnych usług kosmetycznych.
55 000,00 55 000,00

Marlena Kielasińska

Niwy 90A

26-021 Daleszyce

076485042 -

14-2/2020 25

UTWORZENIE 

DZIAŁALNOŚCI I 

WPROWADZENIE NA 

RYNEK LOKALNY 

NOWOCZESNYCH 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. (…)

55 000,00 55 000,00

Joanna Petrus

ul. Łąkowa 6

26-015 Pierzchnica

075812681 -

4-2/2020 24

Powstanie działalności 

gospodarczej Easy English - 

korepetycje z języka angielskiego

Celem operacji jest podjęcie działalności gospodarczej opartej 

na utworzeniu nowego miejsca pracy.
55 000,00 55 000,00

Anna Fortuńska 

Wójtostwo 27D

26-021 Daleszyce

075801715 -

LIMIT ŚRODKÓW


