Wykaz zrealizowanych projektów w ramach przedsięwzięcia Firma z pomysłem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz
podejmowania działalności gospodarczej w latach 2016-2020

Lp.

1

Tytuł operacji

Przedsięwzięcie

Utworzenie działalności

Firma z
pomysłem podejmowanie

2

Podarunek dla urody

Firma z
pomysłem podejmowanie

3

Zakup szalunków
stropowych celem
wprowadzenia nowego
produktu i nowych usług
w przedsiębiorstwie.

Firma z
pomysłem
- rozwijanie

4

Doposażenie firmy
Sawterm s.c. poprzez
zakup innowacyjnej
maszyny, utworzenie
portalu dla klienta oraz
szkolenie pracowników

5

Remont zespołu
budynków usługowych w
miejscowości Czerwińsk
nad Wisłą celem
wprowadzenia nowych
usług gastronomicznych
oraz nowych usług
organizacji konferencji

Firma z
pomysłem
- rozwijanie

Firma z
pomysłem
- rozwijanie

Przyznana
kwota
dotacji

70 000,00

Opis operacji

W ramach inwestycji przedsiębiorca otworzył mobilne usługi protetyczne i zakupił miedzy innymi:
odlewnię indukcyjną, piec do wygrzewania pierścieni, piec do porcelany, formierz próżniowy, wytwornicę pary,
mieszadło próżniowe, frezarkę do łuków zębowych, piaskarkę, pinarkę.

Podejmowana działalność to salon kosmetyczny, w którym są wykonywane np.: depilacja laserowa
i karboksyterapia. Ponadto salon oferuje kompleksowe usługi kosmetyczne czyli zabiegi pielęgnacyjne twarzy,
70 000,00 manicure, pedicure, makijaż, mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, przedłużanie rzęs, stylizacja paznokci,
solarium. W ramach projektu zakupiono między innymi:
laser diodowy, frezarkę z pochłaniaczem, urządzenie do karboksyterapii, stoliki do manicure, krzesła itp.
W ramach inwestycji przedsiębiorca zakupił szalunki stropowe składające się z następujących elementów:
podpora ocynkowana, dźwigar drewniany, trójnóg uniwersalny ocynkowany, głowica krzyżowa ocynkowana.
149 998,00 Szalunki stropowe, które zakupiła firma są elementami pozwalającymi wykonać np. fundamenty, schody czy
stropy.

96 305,00

W ramach inwestycji przedsiębiorca zakupił tokarkę uniwersalną i oprogramowanie. Dzięki dokonanym
zakupom firma może produkować we własnym zakresie komponenty, które wcześniej musiała zamawiać na
zewnątrz.

W ramach inwestycji przedsiębiorca świadczący usługi gastronomiczne w salach weselnych wyremontował
i zmodernizował budynki
celem wprowadzenia nowych usług gastronomicznych oraz nowych usług
wypoczynkowych dla gości biznesowych. Remont i modernizacja budynków obejmowały między innymi:
elewacje, taras zewnętrzny, schody żelbetowe, pomieszczenie pod schodami, stolarkę drzwiową, wymianę
150 000,00
pokrycia dachowego, pomieszczenie socjalne, biuro, pokój wypoczynkowy, roboty rozbiórkowe, roboty
naprawcze ścian i sufitów, posadzki, sufity podwieszane, wykończenie ścian, wyposażenie WC, stolarkę
drzwiową i parapety, oświetlenie, apartament wypoczynkowy dla gości biznesowych, ekskluzywna sypialnia,
zestaw wypoczynkowy, prace montażowe i konfiguracyjne.

6

Zakup szalunków
stropowych celem
wprowadzenia nowego
produktu i nowych usług
w przedsiębiorstwie.

Firma z
pomysłem
- rozwijanie

W ramach projektu przedsiębiorca rozwinął działalność poprzez zakup szalunków stropowych składających się
z następujących elementów: podpora ocynkowana, dźwigar drewniany, trójnóg uniwersalny ocynkowany,
150 000,00
głowica krzyżowa ocynkowana. Szalunki stropowe, które zakupiła firma są elementami pozwalającymi wykonać
np. fundamenty, schody czy stropy.

W ramach projektu przedsiębiorca zakupił pilarkę panelową niezbędną do wykonywania stoisk reklamowych.
Zastosowanie nowoczesnej maszyny m.in. zautomatyzowało część procesów produkcyjnych oraz umożliwiło
7
44 695,00 większe sterowanie i kalibrację urządzenia. Dodatkowo urządzenie udostępniło nowe funkcje co przełożyło się
na nowe usługi dla klientów: personalizowane konstrukcje z różnego rodzaju materiałów np. meble, konstrukcje
wg. projektu zamawiającego np. stoiska, meble, reklamy.
W ramach projektu przedsiębiorca zakupił urządzenie niezbędne do rozwoju firmy w zakresie następujących
usług: usługi wodno-kanalizacyjne w postaci biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni
hydrofitowych; usługi wodno-kanalizacyjne w postaci odzysku ścieków szarych czyli ponowne wykorzystanie
Firma z
ścieków z brodzików, wanien i umywalek do spłukiwania misek ustępowych; usługi wodno-kanalizacyjne w
Usługi sanitarne i
pomysłem
elektryczne przyjazne
142 731,00 postaci odzysku wody deszczowej i jej wykorzystanie do spłukiwania misek ustępowych, pralek oraz do
8
- rozwijanie
środowisku.
podlewania ogrodów; instalacje ogrzewania i chłodu w postaci pomp ciepła jako alternatywne źródło energii
cieplnej pozyskanej z różnych źródeł, np. ziemia, powietrze, woda; instalacje ogrzewania i chłodu w postaci
kolektorów słonecznych do centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej; instalacje wentylacyjnoklimatyzacyjne w postaci rekuperacji i gruntowych wymienników ciepła.
Podjęta działalność w ramach projektu polega na wynajmowaniu sprzętu budowlanego i ogrodniczego. Firma
oferuje wynajem takich maszyn jak: mini koparka i wiertnica, zagęszczarka, stopa wibracyjna, glebogryzarka,
Wynajem sprzętu
Firma z
odśnieżarka, zamiatarka, kosiarka, traktorek, wertykulator, agregat prądotwórczy, kamera termowizyjna
budowlanego i
pomysłem
70 000,00
9
i rusztowania. Klient ma możliwość wyboru czy chce jedynie wypożyczyć sprzęt czy też chce wynająć również
ogrodniczego
- podejmowanie
operatora sprzętu. Ponadto w przypadku samej usługi wypożyczania sprzęt dowożony jest do klienta, jeśli klient
sobie tego życzył.
W ramach projektu beneficjent otworzył pracownie architektury krajobrazu i zakupił sprzęt niezbędny do
Zakup sprzętu i
Firma z
wykonywania usług: m.in. komputer stacjonarny, monitor, ploter, urządzenie wielofunkcyjne z drukarką
10 wyposażenia do pracowni
pomysłem
70 000,00
laserową, aparat fotograficzny, dysk zewnętrzny, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, biurko, fotel
architektury krajobrazu
- podejmowanie
biurowy, laptop, dalmierz laserowy z wizjerem, niwelator optyczny.
Przedmiotem operacji było stworzenie objazdowego warsztatu twórczego rozwoju dla wszystkich grup
wiekowych zamieszkujących obszary wiejskie, ze szczególnym naciskiem na zajęcia adresowane do dzieci,
młodzieży i seniorów. Ideą podejmowanego przedsięwzięcia było umożliwienie mieszkańcom obszarów
wiejskich objętych zasięgiem LGD - PM udziału w kursach rozwijających kreatywność, wzmacniających poczucie
Firma z
Objazdowy warsztat
pomysłem 70 000,00 własnej wartości i pobudzających kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz podniesienie poziomu kapitału
11
kreatywny
podejmowanie
społecznego obszarów wiejskich Północnego Mazowsza poprzez rozwój wiedzy i kompetencji uczestników
warsztatu. W ramach podjętej działalności objazdowego warsztatu kreatywności została uruchomiona seria
zajęć praktyczno-teoretycznych odbywających się we wszystkich gminach powiatu płońskiego. W ofercie
znajdują
się
zajęcia
plastyczno-teatralne,
naukowo-przyrodnicze,
techniczno-matematyczne,
Rozwój przedsiębiorstwa
poprzez doposażenie w
sprzęt niezbędny do
wykonywania działalności
gospodarczej

Firma z
pomysłem
- rozwijanie

socjo-ekonomiczne.

12

Zakup minikoparki oraz
maszyny do natrysku
pianki poliuretanowej

Adaptacja pomieszczeń z
przeznaczeniem na
13
kawiarnię wraz z zakupem
wyposażenia.

14

15

Rozwijanie działalności
gospodarczej poprzez
zakup myjni
samochodowej
dwustanowiskowej.

Zakup rusztowań do
wykonywania prac
budowlanych

Firma z
pomysłem
- rozwijanie

78 698,00

W ramach inwestycji przedsiębiorca zakupił mini koparkę oraz maszyny do natrysku pianki poliuretanowej
celem wprowadzenia nowych produktów i nowych usług w przedsiębiorstwie. W wyniku realizacji projektu
w firmie Wnioskodawcy zostały wprowadzone dwa nowe produkty/usługi; wykonywanie izolacji termicznych
w obiektach budowlanych, wykonywanie robót ziemnych typu wykopy, nasypy, plantowanie gruntu.

Firma z
pomysłem
- rozwijanie

Przedmiotem operacji była adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na kawiarnię wraz z zakupem wyposażenia
do kawiarni oraz podniesienie kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniu. W wyniku realizacji projektu
150 000,00 w firmie zostały wprowadzone nowe produkty/usługi: sprzedaż lodów, ciast, deserów, sprzedaż kawy, sprzedaż
napojów i soków, sprzedaż sałatek i naleśników, sprzedaż gofrów bąbelkowych.

Firma z
pomysłem
- rozwijanie

W ramach inwestycji przedsiębiorca zakupił myjnię samochodową dwustanowiskową do mycia pojazdów
samochodowych, ciągników rolniczych oraz pojazdów jednośladowych. W wyniku realizacji projektu w firmie
150 000,00 zostały wprowadzone nowe produkty/usługi: mycie pojazdów samochodowych oraz został wdrożony nowy
proces technologiczny.

Firma z
pomysłem
- rozwijanie

Operacja dotyczy zakupu kompletu rusztowań budowlanych. W wyniku realizacji projektu w firmie zostały
wprowadzone nowe produkty/usługi: wykonywanie termomodernizacji budynków, malowanie budynków,
wykonywanie prac wykończeniowych elewacji budynków, wykonywanie elewacji budynków. Zakupione
150 000,00 rusztowania budowlane charakteryzują się trwałością i odpornością na korozję oraz niekorzystne warunki
atmosferyczne, co z kolei wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo korzystających z nich pracowników.
Posiadają znamiona rozwiązań innowacyjnych w zakresie innowacji materiałowej, konstrukcyjnej
i technologicznej.

