
W zakresie działania: „Różnicowanie w kierunku dzielności nierolniczej”: 

Lp 
Nazwa 
Wnioskodawcy 

Tytuł wniosku 
Numer 
wniosku 

Ocena 
zgodności z 
LSR (ocena 
uzasadnienia) 

Ocena 
wg 
lokalnych 
kryteriów 

OCENA RADY 

1 Paweł Krystian 
Kępczyński 
Marcelów 3a 26-660 
Jedlińsk  

Organizacja wypożyczalni sprzętu 
dla plaży 

01/RD/2012 8,33 6,16 odrzucony 

2 Elżbieta Bień 
Cerekiew 7A 26-652 
Zakrzew  

Przebudowa oraz remont 
połączony z modernizacją 
istniejącego budynku 
gospodarczego znajdującego się 
na działce numer 341, w 
miejscowości Cerekiew 7A 

02/RD/2012 8,00 7,33 skierowany do 
dofinansowania 

3 Monika Bankiewicz 
Komorów 4 26-432 
Wieniawa  

Podejmowana działalność będzie 
polegała na zakupie nowej linii 
technologicznej do produkcji 
soków w oparciu o naturalne 
produkty (owoce i warzywa) bez 
dodatków chemicznych i 
konserwantów. 

03/RD/2012 7,66 10,33 skierowany do 
dofinansowania 

4 Michał Wójcicki 
Józefów 2 26-660 
Jedlińsk  

Zakup maszyn rolniczych: 
przyczepy samozbierającej: 
celem świadczenia usług 
wynajmu dla okolicznych 
producentów rolnych. 

04/RD/2012 2,00 - odrzucony 



5 Artur Piotr Zamarzły 
Zawady Stare 11 26-
660 Jedlińsk  

Zakup uposażenia dla koni celem 
świadczenia usług jazd konnych 
rekreacyjnie i leczniczo. 

05/RD/2012 9,50 7,66 skierowany do 
dofinansowania 

6 Dariusz Barszcz 
Wrzos 29 26-650 
Przytyk  

W związku z coraz większym 
zapotrzebowaniem w mojej 
okolicy na remonty i konserwację 
ciągników rolniczych, maszyn, 
samochodów, itp. postanowiłem 
otworzyć zakład który byłby 
wyspecjalizowany w w/w 
działalności 

06/RD/2012 5,50 - odrzucony 

7 Dariusz Józef 
Duchniak Sabat 1 
26-625 Wolanów  

Przedmiotem inwestycji jest 
adaptacja i wyposażenie budynku 
mieszkalnego na działce nr 205 
pod potrzeby działalności 
agroturystycznej 

07/RD/2012 8,33 7,50 skierowany do 
dofinansowania 

8 Sławomir Szczęsny 
Ludwików 35 26-
660 Jedlińsk  

Wnioskodawca przystępując do 
realizacji projektu stawia sobie za 
główny cel wzrost dochodu 
poprzez założenie nowej 
działalności pozarolniczej w 
zakresie sprzedaży hurtowej 
mleka, wyrobów mleczarskich. 

08/RD/2012 6,83 8,66 skierowany do 
dofinansowania 



9 Piotr Pasik 
Jarosławice 38 26-
625 Wolanów  

W ramach operacji planowany 
jest zakup telebimu i konstrukcji 
mobilnej w celu świadczenia 
usług dla ludności 

09/RD/2012 2,33 - odrzucony 

10 Beata Urszula Pasik 
Cerekiew 56A 26-
652 Zakrzew  

W ramach operacji planowany 
jest zakup telebimu i konstrukcji 
mobilnej w celu świadczenia 
usług dla ludności 

10/RD/2012 2,66 - odrzucony 

11 Konrad Kępczyński  
Marcelów 2a 26-660 
Jedlińsk  

Organizacja wypożyczalni hali 
namiotowej wraz z 
wyposażeniem do organizacji 
imprez plenerowych. 

11/RD/2012 2,66 - odrzucony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


