
 
 
 

1 
 

 

 
   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Cel projektu: Wdrażanie LSR 

Załącznik do Uchwały nr 1/2020 z dnia 27.10.2020r. 

 

Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w ramach naboru nr 1/2020 w ramach  Działania: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 organizowanego przez LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 

Lp. 
Data i godz.  

wpływu 
Znak sprawy 

Numer 
indentyfikacyjny 

Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji 
Wnioskowana kwota 

premii 

1. 
15.09.2020 r. 

godz. 8:00 
ST/1/2020/01   

Podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie 

stolarni 
80 000,00 zł 

2. 
15.09.2020 r. 

godz. 8:07 
ST/1/2020/02   

Utworzenie zakładu usługowego związanego ze 

świadczeniem usług instalacyjnych dla nowopowstałych i 

modernizowanych inteligentnych budynków oraz innych. 

80 000,00 zł 

3. 
15.09.2020 r. 

 godz. 8:14 
ST/1/2020/03   

Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie 

świadczenia usług rekreacyjno-leczniczych szansą na 

uzyskanie niezależności finansowej. 

80 000,00 zł 

4. 
15.09.2020 r. 

godz. 8:27 
ST/1/2020/04   

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie montażu 

instalacji fotowoltaicznych. 
80 000,00 zł 

5. 
15.09.2020 r. 

godz. 8:36 
ST/1/2020/05   

Uruchomienie innowacyjnej działalności 

agroturystycznej promującej lokalne zasoby 
80 000,00 zł 

6. 
15.09.2020 r. 

godz. 8:46 
ST/1/2020/06   Utworzenie firmy: „Wyprawy po Bugu” 80 000,00 zł 

7. 
15.09.2020 r. 

godz. 8:53 
ST/1/2020/07   

Utworzenie produkcyjno-usługowego zakładu 

związanego z projektowaniem wnętrz 
80 000,00 zł 
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8. 
15.09.2020 r. 

godz. 9:10 
ST/1/2020/08   

Utworzenie działalności gospodarczej polegającej na 

produkcji mebli rzemieślniczych 
80 000,00 zł 

9. 
15.09.2020 r. 

godz. 11:29 
ST/1/2020/09   

Wydawanie „Włodawskie-Tygodnik” w internecie (na 

stronie z bazą danych), w mediach społecznościowych, 

aplikacji na urządzenia mobilne i tradycyjnie w wersji 

papierowej 

80 000,00 zł 

10. 
28.09.2020 r. 

godz. 10:49 
ST/1/2020/10   

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług 

nauki jazdy konnej 
80 000,00 zł 

11. 
29.09.2020 r. 

godz. 13:28 
ST/1/2020/12   

Utworzenie produkcyjno-handlowej działalności 

związanej z projektowaniem, produkcją odzieży oraz jej 

sprzedażą. 

80 000,00 zł 

12. 
30.09.2020 r. 

godz. 8:03 
ST/1/2020/14   

Podjęcie działalności gospodarczej pn. „Konserwacja 

techniczna i naprawa budynków Marcin Radowski” 
80 000,00 zł 

13. 
30.09.2020 r. 

godz. 8:24 
ST/1/2020/15   

Utworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa 

produkcyjno – usługowego na terenie Włodawy. 
80 000,00 zł 

14. 
30.09.2020r. 

godz. 15:30 
ST/1/2020/16   

Utworzenie punktu gastronomicznego z obiektem 

letniskowym 
80 000,00 zł 

15. 
30.09.2020 r. 

godz. 15:47 
ST/1/2020/17   

Rozwój działalności gospodarczej  poprzez zakup 

innowacyjnych urządzeń oraz utworzenie miejsca pracy 
80 000,00 zł 


