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Lista Operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia 

kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 3/2022 

 
Nr 

przedsięwzięcia 
Nazwa przedsięwzięcia 

1.2.7 Podejmowanie działalności gospodarczej 

Numer wniosku Nazwa  Cel / zakres  

Wnioskowana 

kwota 

wsparcia 

Nazwa i adres 

Wnioskodawcy/ numer 

identyfikacyjny 

1/3/2022 Utworzenie 

przedsiębiorstwa 

specjalizującego się w 

usługach 

przeładunkowych za 

pomocą podnośnika HDS 

Celem operacji jest 

uruchomienie 

działalności 

gospodarczej 

specjalizującej się w 

usługach 

przeładunkowych oraz 

utworzenie miejsca pracy 

75 000,00 zł Karol Skrobisz 

ul. Przedborska 20,      

26-234 Mnin 

 

Numer identyfikacyjny: 

079815104 

2/3/2022 Podjęcie działalności 

gospodarczej polegającej 

na świadczeniu usług 

wypożyczalni przyczep 

samochodowych 

Celem operacji jest 

utworzenie działalności 

gospodarczej polegającej 

na świadczeniu usług 

wypożyczalni przyczep 

samochodowych oraz 

utworzenie miejsca pracy 

75 000,00 zł Ewelina Szcześniak 

Gnieździska 15 

26-070 Łopuszno 

 

Numer identyfikacyjny: 

079862766 

 

3/3/2022 Podjęcie działalności 

gospodarczej polegającej 

na świadczeniu usług 

fotograficznych  

Celem operacji jest 

utworzenie działalności 

gospodarczej polegającej 

na świadczeniu usług 

fotograficznych oraz 

utworzenie miejsca pracy 

75 000,00 zł Piotr Lisowski 

Jedle 36 

26-070 Łopuszno 

 

Numer identyfikacyjny: 

079863040 

 

4/3/2022 Punkt regeneracji 

wtryskiwaczy 

Podjęcie działalności 

gospodarczej, 

świadczenie usług 

związanych z 

testowaniem i 

regeneracją 

wtryskiwaczy dla 

silników diesla 

75 000,00 zł Karolina Dudzic 

ul. Włoszczowska 3A, 

26-070 Łopuszno 

 

Numer identyfikacyjny: 

079861031 

 

5/3/2022 Podjęcie działalności 

oferującej innowacyjne 

usługi leśne oraz 

wykonawstwo ambon 

myśliwskich 

Rozwój 

przedsiębiorczości na 

terenie LGD poprzez 

podjęcie działalności 

gospodarczej związanej 

ze świadczeniem usług 

leśnych 

75 000,00 zł Patryk Cieślik 

ul. Wierzbowa 1, 

26-260 Fałków 

 

Numer identyfikacyjny: 

079863234 

6/3/2022 Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w zakresie 

montażu rolet, moskitier i 

bram garażowych 

Poprawa 

konkurencyjności 

obszaru objętego LSR 

poprzez utworzenie 

firmy zajmującej się 

montażem moskitier, 

75 000,00 zł Kamil Oracz 

ul. Polna 1D, Oleszno 

29-105 Krasocin 

 

Numer identyfikacyjny: 

068503924 
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rolet i bram garażowych, 

jak również wdrożenie 

rozwiązań 

innowacyjnych na 

obszarze gminy Krasocin 

 

7/3/2022 Utworzenie agencji 

eventowej, 

specjalizującej się w 

organizacji i obsłudze 

wydarzeń plenerowych 

Celem operacji jest 

stworzenie miejsca pracy 

i źródła dochodu poprzez 

uruchomienie 

działalności 

gospodarczej – Agencji 

Eventowej 

75 000,00 zł Agnieszka Cygan 

Lasocin 37 

26-070 Łopuszno 

 

Numer identyfikacyjny: 

079867984 

8/3/2022 Utworzenie 

innowacyjnego 

przedsiębiorstwa Świat 

Animacji i Rozrywki 

Cel główny to założenie 

działalności 

gospodarczej Świat 

Animacji i Rozrywki, z 

dodatkowym niewielkim 

komponentem 

wypożyczania urządzeń. 

Wnioskodawca chce 

stworzyć miejsce pracy 

licząc jednocześnie na 

sukces zawodowy i 

ekonomiczny. 

75 000,00 zł Jolanta Janus 

Plenna 16 C 

26-230 Plenna 

 

Numer identyfikacyjny: 

079873693 

9/3/2022 Utworzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

świadczenia usług 

budowlanych 

Utworzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

świadczenia usług w 

ramach branży 

budowlanej związane z 

przygotowaniem terenu 

na potrzeby realizacji 

robót budowlanych oraz 

stworzenie stabilnego 

miejsca pracy, 

pozwalającego na 

osiąganie dochodów 

75 000,00 zł Mateusz Bieniek 

Lipie 6A 

29-105 Krasocin 

 

Numer identyfikacyjny: 

079862043 

10/3/2022  Podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie 

usług geodezyjnych 

poprzez zakup 

specjalistycznego sprzętu 

Celem operacji jest 

aktywizacja zawodowa i 

utworzenie jednego 

miejsca pracy w systemie 

samozatrudnienia 

poprzez podjęcie 

działalności 

gospodarczej w zakresie 

usług geodezyjnych 

75 000,00 zł Elżbieta Sobczyk 

Krężołek 2 

26-070 Łopuszno 

 

Numer identyfikacyjny: 

079858320 

11/3/2022 „Żabiniec” – nowe 

miejsca noclegowe blisko 

natury 

Celem operacji jest 

stworzenie miejsca pracy 

i źródła dochodu oraz 

urozmaicenie oferty 

turystycznej na obszarze 

LGD poprzez 

uruchomienie 

działalności 

gospodarczej – 

„Żabińca” z miejscami 

noclegowymi oraz 

ogrodowym spa 

75 000,00 Malwina Szwarc 

ul. Targowa 4, 

26-070 Łopuszno 

 

Numer identyfikacyjny: 

079870261 
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12/3/2022 Utworzenie nowego 

przedsiębiorstwa 

oferującego usługi 

układania ekologicznych 

podłoży brukarskich 

Celem operacji jest 

podjęcie działalności 

gospodarczej poprzez 

zakup nowoczesnych 

urządzeń i maszyn 

umożliwiających 

wykonywanie robót 

budowlanych w zakresie 

ekologicznych 

powierzchni brukarskich 

75 000,00 Iwona Janus 

Nadworów 13 

26-230 Radoszyce 

 

Numer identyfikacyjny: 

079863285 

13/3/2022 Fotografia 

stomatologiczna – 

innowacyjna usługa dla 

gabinetów 

stomatologicznych i 

medycyny estetycznej 

Celem operacji jest 

stworzenie miejsca pracy 

i źródła dochodu poprzez 

uruchomienie 

działalności 

gospodarczej 

specjalizującej się w 

fotografii 

stomatologicznej 

75 000,00 Anna Bieniek  

Lipie 6A 

29-105 Krasocin 

 

Numer identyfikacyjny: 

brak 

14/3/2022 Podjęcie nowej 

działalności gospodarczej 

w zakresie produkcji 

noży 

Utworzenie nowej firmy 

w zakresie produkcji 

noży oraz stworzenie w 

niej miejsca pracy 

75 000,00 Michał Głowacki  

ul. Wyzwolenia 72 

29-105 Krasocin 

 

Numer identyfikacyjny: 

065978375 

 


