
LP. Nadany numer sprawy Tytuł projektu Wnioskowana kwota 

wsparcia

1 PDS.01.2016.2111.001 Uruchomienie działalności gospodarczej w branży aktywnej turystyki w tym turystyki motorowej pn. "Quady Kaszuby - ………………." 62 500,00               

2 PDS.01.2016.2111.002

CHUTOR DZIKIE ŁĄKI - kameralne noclegi w jurcie w miejscowości Masłowice Tuchomskie, połączone ze świadczeniem usług jeździectwa naturalnego i dodatkowymi atrakcjami, ukierunkowanymi na ekologię życia i 

bliskość z przyrodą. 62 500,00               

3 PDS.01.2016.2111.003 Neurofeedback 62 500,00               

4 PDS.01.2016.2111.004 Świadczenie usług badań termowizyjnych 62 500,00               

5 PDS.01.2016.2111.005 W ramach operacji nastąpi założenie działalności gospodarczej produkcyjnej polegającej na produkcji drewna opałowego i kominkowego oraz zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji projektu 62 500,00               

6 PDS.01.2016.2111.006 ……………... - utworzenie oraz prowadzenie działalności gospodarczej oferującej usługi budowalne oraz renowacji mebli, skierowanych w szczególności do branży turystycznej 62 500,00               

7 PDS.01.2016.2111.007 Relaks pod Dworkiem 62 500,00               

8 PDS.01.2016.2111.008 Remont poddasza użytkowego budynku mieszkalnego z adaptacją skosów poddasza na potrzeby agroturystyki z dogoterapią 62 500,00               

9 PDS.01.2016.2111.009 Przyspieszenie rozwoju gospodarczego obszaru LSR - założenie działalności gospodarczej - edukacja pszczelarska "Pasieka na kółkach" oraz utworzenie miejsca pracy - samozatrudnienie 62 500,00               

10 PDS.01.2016.2111.010 "wyprawy-dorsze.pl" wędkarstwo morskie 62 500,00               

11 PDS.01.2016.2111.011 Mobilny gabinet rehabilitacyjny 62 500,00               

12 PDS.01.2016.2111.012 Stworzenie Świetlicy Językowej w Damnicy 62 500,00               

13 PDS.01.2016.2111.013 Rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR wraz z utworzeniem miejsca pracy 62 500,00               

14 PDS.01.2016.2111.014 Uruchomienie działalności gospodarczej w branży projektowej i nadzorów inwestorskich w formie utworzenia biura projektowego 62 500,00               

15 PDS.01.2016.2111.015 Stworzenie nowego podmiotu gospodarczego w branży usług turystycznych poprzez adaptację oraz wyposażenie obiektu noclegowego 62 500,00               

16 PDS.01.2016.2111.016 Przystań Dolina Słupi - wypożyczalnia sprzętu sportowego 62 500,00               

17 PDS.01.2016.2111.017 Usługi okołoturystyczne dla dzieci i młodzieży 62 500,00               

18 PDS.01.2016.2111.018 Handel i usługi "Modna Szafa Odzież Markowa Używana i Nowa" 62 500,00               

19 PDS.01.2016.2111.019 Uruchomienie produkcji stolarskiej - w miejscowości Borzęcinko 62 500,00               

20 PDS.01.2016.2111.020 Lalki waldorfskie - LalaBella 62 500,00               

21 PDS.01.2016.2111.021 Utworzenie gospodarstwa ekoturystycznego : "U Wojtka" 62 500,00               

22 PDS.01.2016.2111.022

"Rozwój umiejętności drogą do sukcesu - wyzwalanie potencjału ludzkiego poprzez prowadzenie szkoleń w ramach założonej działalności gospodarczej - firmy szkoleniowej pn. "Pracownia rozwoju osobistego 

AGNES" 62 500,00               

23 PDS.01.2016.2111.023 Nauka programowania dla dzieci i młodzieży 62 500,00               

24 PDS.01.2016.2111.024 Rozwój gospodarczy obszaru LSR poprzez wsparcie zakładania działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy "MOBILNA LODZIARNIA - produkcja i catering lodowy" 62 500,00               

25 PDS.01.2016.2111.025 Mini piekarnia - wypiek swojskiego chleba na zakwasie 62 500,00               

1 562 500,00          

Lista operacji złożonych w ogłoszonych konkursach
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