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fiszki) 

Miejsce złożenia dokumentów w wersji papierowej

1 3284161 2020-06-30T08:00:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 51 187,20                                  Informacja dla wszystkich fiszek oznaczonych na ZIELONO:

2 3284163 2020-06-30T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 46 065,60                                  

3 3284162 2020-06-30T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 67 312,80                                  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

4 3284164 2020-06-30T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 56 320,00                                  dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

5 3284166 2020-06-30T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 120,00                                    

6 3284167 2020-06-30T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 040,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

7 3284165 2020-06-30T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 44 928,00                                  al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

8 3284170 2020-06-30T08:00:40 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 22 500,00                                  

9 3284175 2020-06-30T08:01:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 12 960,00                                  Dokumenty należy nadać do czwartku, 2 lipca włącznie.

10 3284183 2020-06-30T08:01:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 720,00                                    Liczy się data nadania.

11 3284172 2020-06-30T08:01:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 76 800,00                                  

12 3284174 2020-06-30T08:01:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 85 120,00                                  

13 3284173 2020-06-30T08:01:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 9 120,00                                    

14 3284185 2020-06-30T08:01:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 14 400,00                                  

15 3284180 2020-06-30T08:01:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 800,00                                    

16 3284184 2020-06-30T08:01:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 184,00                                    

17 3284176 2020-06-30T08:01:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 560,00                                    

18 3284179 2020-06-30T08:01:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 000,00                                    

19 3284189 2020-06-30T08:01:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 600,00                                    

20 3284182 2020-06-30T08:01:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 200,00                                    

21 3284187 2020-06-30T08:01:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 25 824,00                                  

22 3284186 2020-06-30T08:01:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 360,00                                    

23 3284190 2020-06-30T08:01:21 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 22 600,00                                  

24 3284207 2020-06-30T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 400,00                                    

25 3284198 2020-06-30T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 104,00                                    

26 3284206 2020-06-30T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 120,00                                    

27 3284200 2020-06-30T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 921,57                                    

28 3284197 2020-06-30T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 000,00                                    

29 3284201 2020-06-30T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 920,00                                    

30 3284191 2020-06-30T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

31 3284204 2020-06-30T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 13 100,00                                  
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32 3284209 2020-06-30T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 600,00                                    

33 3284205 2020-06-30T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 720,00                                    Informacja dla wszystkich fiszek oznaczonych na ZIELONO:

34 3284213 2020-06-30T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 920,00                                    

35 3284208 2020-06-30T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

36 3284212 2020-06-30T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 11 760,00                                  dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

37 3284222 2020-06-30T08:02:07 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 240,00                                    

38 3284216 2020-06-30T08:02:07 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 800,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

39 3284217 2020-06-30T08:02:07 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 80 640,00                                  al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

40 3284215 2020-06-30T08:02:07 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 40 000,00                                  

41 3284254 2020-06-30T08:02:40 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 800,00                                    Dokumenty należy nadać do czwartku, 2 lipca włącznie.

42 3284247 2020-06-30T08:02:40 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 800,00                                    Liczy się data nadania.

43 3284226 2020-06-30T08:02:40 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 75 992,00                                  

44 3284230 2020-06-30T08:02:40 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 52 080,00                                  

45 3284238 2020-06-30T08:02:40 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 120,00                                    

46 3284229 2020-06-30T08:02:40 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 11 800,00                                  

47 3284244 2020-06-30T08:02:40 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 120,00                                    

48 3284258 2020-06-30T08:02:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 800,00                                    

49 3284277 2020-06-30T08:02:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

50 3284264 2020-06-30T08:02:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 600,00                                    

51 3284263 2020-06-30T08:02:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 120,00                                    

52 3284260 2020-06-30T08:02:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 22 400,00                                  

53 3284259 2020-06-30T08:02:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 331,20                                    

54 3284278 2020-06-30T08:02:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 41 400,00                                  

55 3284274 2020-06-30T08:02:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 600,00                                    

56 3284273 2020-06-30T08:02:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 22 500,00                                  

57 3284294 2020-06-30T08:03:20 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 16 800,00                                  

58 3284313 2020-06-30T08:03:42 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 44 640,00                                  

59 3284331 2020-06-30T08:04:05 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 22 080,00                                  

60 3284341 2020-06-30T08:04:39 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 120,00                                    

61 3284344 2020-06-30T08:05:12 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 32 000,00                                  

62 3284366 2020-06-30T08:06:47 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 960,00                                    
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63 3284370 2020-06-30T08:07:03 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 112,00                                    

64 3284372 2020-06-30T08:07:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 51 648,00                                  

65 3284374 2020-06-30T08:07:18 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 79 200,00                                  Informacja dla wszystkich fiszek oznaczonych na ZIELONO:

66 3284373 2020-06-30T08:07:18 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 520,00                                    

67 3284383 2020-06-30T08:08:01 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 960,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

68 3284452 2020-06-30T08:14:20 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 400,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

69 3284461 2020-06-30T08:15:51 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 60 800,00                                  

70 3284500 2020-06-30T08:23:31 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 120,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

71 3284563 2020-06-30T08:32:16 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 1 920,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

72 3284608 2020-06-30T08:38:16 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 360,00                                    

73 3285246 2020-06-30T09:30:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 400,00                                    Dokumenty należy nadać do czwartku, 2 lipca włącznie.

74 3285398 2020-06-30T09:43:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 800,00                                    Liczy się data nadania.

75 3285596 2020-06-30T10:05:02 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 331,20                                    

76 3285753 2020-06-30T10:20:48 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 44 200,00                                  

77 3285828 2020-06-30T10:31:51 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 5 120,00                                    

78 3286101 2020-06-30T11:02:19 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 2 800,00                                    

79 3286119 2020-06-30T11:02:49 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 5 600,00                                    

80 3286147 2020-06-30T11:04:14 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 9 600,00                                    

81 3286512 2020-06-30T11:37:00 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 96 720,00                                  

82 3287338 2020-06-30T13:09:28 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 15 000,00                                  


