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LISTA RANKINGOWA OPERACJI  
W ZAKRESIE DZIAŁANIA 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY DLA 

DZIAŁANIA  312 „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 
 

NABÓR WNIOSKÓW NR: 14/2013 
 

Lp. Nazwa Wnioskodawcy 

Tytuł operacji określony  

we wniosku  
o przyznanie pomocy 

Indywidualne 

oznaczenie  sprawy 
nadane przez LGD             

i wpisane na  wniosku                    

w trakcie jego przyjęcia 
(rejestracji) 

Lokalizacja  

operacji 

Numer 
identyfikacyjny 

Wnioskodawcy  

 

NIP  

Wnioskodawcy 

Zgodność 

operacji z LSR 

Liczba 

uzyskanych 

punktów w ocenie 
wg lokalnych 

kryteriów wyboru 

 

 
 

Wnioskowana 

kwota 

1 Bartosz Cyniak 

Remont i rozbudowa 

restauracji 
"Tawerna 
Panorama", co 

przyczyni się do 
utworzenia trzech 

nowych miejsc pracy 
w gminie Stepnica 
oraz wpłynie 

znacząco na rozwój 
mikroprzedsiębiorst

wa, przyczyni się do 
rozwoju 

turystycznego i 
kulturalnego naszego 
regionu, podnosząc 

potencjał 
gospodarczy gminy 

jak i 
przedsiębiorstwa 

LGD-SB.0005TM/04/14 Stepnica 067979483 8561666858 TAK 17,3 200 000,00 



 

2 Ewa Jeż 

Modernizacja 

piekarni AGA w 
Stepnicy, 

wprowadzenie nowej 
lini produktów 

zdrowej żywności, co 
doprowadzi do 
rozwoju 

mikroprzedsiębiorcy 
i utworzenia nowego 

miejsca pracy na 
terenach wiejskich 

LGD-SB.0005TM/02/14 Stepnica 068987065 8560004463 TAK 15,3 
77 925,00 

 

3 Bożena Kuk 

Uruchomienie klubu 
odnowy biologicznej 
i rekreacji w 

Załomiu prowadzące 
do utworzenia 1-go 

miejsca pracy na 
terenach wiejskich. 

LGD-SB.0005TM/03/14 Załom 042837542 9551288740 TAK 12,9 98 429,00 

4 Teresa Orlon 

Modernizacja sklepu 
spożywczego Plus w 
Stepnicy, 

prowadząca do 
rozwoju lokalnego 

przedsiębiorstwa i 
utworzenia dwóch 
stanowisk pracy na 

terenach wiejskich 

LGD-SB.0005TM/01/14 Stepnica 068987301 8560001453 TAK 12,2 96 287,00 

RAZEM 
472 641,00 

 
 

 
Razem wniosków o przyznanie pomocy:  4 
 
Uwaga: 

1) Kolorem zielonym oznaczono operacje, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, mieszczą się w limicie środków dla danego naboru i mogą 
być wybrane do finansowania. 

2) Kolorem pomarańczowym oznaczono operacje, które zostały uznane za zgodne z LSR, mieszczą się w dostępnym limicie środków dla danego naboru (ostatni nabór)  i mogą być 
wybrane do finansowania 

3) Kolorem niebieskim oznaczono operacje, które zostały ocenione wg lokalnych kryteriów wyboru,  ale nie zmieściły się w limicie środków dla danego naboru i nie mogą być wybrane 
do finansowania. 

4) Kolorem żółtym oznaczono operacje, które zostały uznane za niezgodne z LSR, nie podlegały ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru i nie mogą być wybrane do finansowania 
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