
 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 56/2018 Rady Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice 

z dnia 23 sierpnia 2018 r. 
 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i z LSR w tym z Programem w ramach naboru wniosków nr 5/2018 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej 

Numer naboru 

wniosków: 
5/2018 

Zakres tematyczny 
§ 2 ust. 1 pkt. 1c rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Termin składania 

wniosków 
2 lipca 2018 roku – 16 lipca 2018 roku 

Limit dostępnych 

środków w naborze 
271 813,00 zł 

Data sporządzenia listy  23 sierpnia 2018 r.  

Lp. 

Znak sprawy 

nadany przez 

LGD 

Nr 

identyfikacyj

ny podmiotu 

ubiegającego 

się o 

wsparcie 

nadany 

przez 

ARiMR 

Nazwa lub 

imię i 

nazwisko 

podmiotu 

ubiegającego 

się o wsparcie 

Tytuł operacji  

Wnioskowa

na kwota 

pomocy (zł) 

Publiczne 

środki 

wspólnotow

e (wkład 

EFRROW) 

(zł) 

 

 

Publiczne 

środki krajowe 

(wkład 

krajowy) 

wypłacane 

przez ARiMR 

(zł) 

 

Wkład 

własny  

podmiotu 

ubiegającego  

się o  

przyznanie  

pomocy  

stanowiący  

publiczne 

środki  

krajowe (zł) 

Kwota 

obciążająca 

budżet LSR 

(zł) 

Ustalona 

intensywność 

wsparcia (%) 

 

Ustalona 

kwota 

wsparcia (zł) 

Uzasadnienie 

w zakresie 

ustalonej 

kwoty 

wsparcia 

1. 
LGD 

323.03.2018 
Brak 

ŁOBODA/ 

Tomasz 

Łoboda 

MATPOŻ 

Doposażenie 

firmy MATPOŻ 

Tomasz Łoboda 

w nowoczesny 

sprzęt 

umożliwiający 

świadczenie 

usług mobilnych 

niedostępnych na 

lokalnym rynku” 

36 450,00 zł 23 193,14 zł 13 256,87 zł 0,00 zł  36 450,00 zł 64,93% 0,00 zł 
Kwota zgodna z 

wnioskowaną   



 

2. 
LGD 

323.02.2018 
Brak 

SANVEST 

Maciej Mijas 

Inteligentny 

ogród- GMS 

(garden 

management 

system) 

90 324,00 zł 57 473,16 zł 32 850,84 zł 0,00 zł  62 924,00 zł 47,37%. 62 924,00 zł. 

Ustalono kwotę 

wsparcia niższą 

niż 

wnioskowana. 

Rada ustaliła 

kwotę wsparcia. 

kosztów 

kwalifikowanyc

h operacji 

poprzez 

odpowiednie 

zmniejszenie 

kwoty pomocy. 

3. 
LGD 

323.05.2018 
Brak 

DILLCOM 

SERWIS Jan 

Łajewski 

Rozwój 

działalności 

gospodarczej z 

zakresu serwisu 

komputerowego 

z 

wykorzystaniem 

innowacyjnej 

aplikacji 

usprawniającej 

obsługę klientów 

88 465,00 zł 56 290,28 zł 32 174,72 zł 0,00 zł  88 465,00 zł 65,00% 88 465,00 zł 
Kwota zgodna z 

wnioskowaną   

4. 
LGD 

323.06.2018 
Brak 

WAND sp. z 

o.o. 

Doposażenie 

przychodni 

Amedica w 

miejscowości 

Granica w sprzęt 

medyczny 

76 810 zł 48 874,20 zł 27 935,80 zł 0,00 zł  76 810 zł 64,90% 76 810 zł 
Kwota zgodna z 

wnioskowaną   

 

                                                                                                                                                                    

                                             ................................................................................. 

                                                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady 

 


