
 

 
 

 
 

Lista rankingowa wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.TRM.01.2012 (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) 
po ocenie Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja z 20 czerwca 2012 r. 

 

miejsce wnioskodawca nazwa operacji  nr wniosku 
wnioskowana kwota 

pomocy 
liczba 

punktów 

suma wartości 
wnioskowanej pomocy 

narastająco 

1 Edyta Baczyńska 

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez 
rozszerzenie zakresu działalności i 
utworzenie nowych miejsc pracy- 
rozbudowa baru * 

01/ZIM.413.TRM.01.2012 244877,00 44,89 244 877,00 

2 Aneta Bakalarska 

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez 
rozszerzenie zakresu działalności i 
utworzenie nowych miejsc pracy – 
pralnia * 

06/ZIM.413.TRM.01.2012 191490,00 44,26 436 367,00 

3 Jakub Korytkowski 

Podwyższenie konkurencyjności regionu 
względem turystyki oraz rozwój 
przedsiębiorczości i stworzenie nowych 
miejsc pracy.- Pizzeria ** 

07/ZIM.413.TRM.01.2012 180000,00 44,06 616 367,00 

4 Agnieszka Kleczewska 

Budowa pomostu i slipu, zakup sprzętu 
wodnego w celu świadczenia usług dla 
ludności co spowoduje podwyższenie 
atrakcyjności regionu, zatrudnienia i 
dochodu. ** 

02/ZIM.413.TRM.01.2012 100000,00 40,47 716 367,00 



5 Alicja Mikołajczyk-Kontek 

Rozbudowa małej infrastruktury 
turystycznej poprzez rekonstrukcję 
drewnianego domu podcieniowego, jako 
przykład historycznej architektury 
mieszkalnej terenu Żuław będącej 
charakterystycznym elementem 
krajobrazu regionu. 

03/ZIM.413.TRM.01.2012 65753,00 38,21 782 120,00 

6 Konrad Mądry 
Utworzenie nowej bazy noclegowej o 
charakterze rekreacyjno-turystycznym 
nad Zalewem Wiślanym. 

05/ZIM.413.TRM.01.2012 120000,00 38,16 902 120,00 

7 

Liny Stalowe Brugg  
Sp. z. o.o.  
sp. k. w organizacji  
Artur Zieliński 

Utworzenie innowacyjnego 
przedsiębiorstwa produkcyjnego 
zawiesia linowe, trawersy i maszyny 
wytrzymałościowe do badań lin 
stalowych. 

04/ZIM.413.TRM.01.2012 300000,00 37,11 1 202 120,00 

8 Tomasz Derencz 

Realizacja zakresu rzeczowo-
finansowego operacji w celu zwiększenia 
przychodów oraz wzrostu zatrudnienia- 
dokończenie budowy obiektu 

08/ZIM.413.TRM.01.2012 300000,00 35,37 1 502 120,00 

* możliwość wyboru operacji do dofinansowania 
** możliwość wyboru operacji do dofinansowania, operacja mieści się w ramach 120% limitu określonego w ogłoszeniu o naborze 
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Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; działanie 4.31 oś 4 LEADER „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania – aktywizacja i nabywanie umiejętności” 


