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Data i godzina doręczenia 

rrrr-mm-dd gg:mm:ss

Status

 Wartośc dofinansowania

(każdorazowo 80% wartości 

fiszki) 

Miejsce złożenia dokumentów w wersji papierowej

1 3412238 2020-08-25T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

2 3412237 2020-08-25T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 680,00                                    

3 3412236 2020-08-25T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 040,00                                    

4 3412239 2020-08-25T08:00:21 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 680,00                                    

5 3412244 2020-08-25T08:00:35 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 000,00                                    

6 3412242 2020-08-25T08:00:35 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 500,00                                    

7 3412241 2020-08-25T08:00:35 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 160,00                                        

8 3412240 2020-08-25T08:00:35 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 336,00                                    

9 3412256 2020-08-25T08:00:37 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 197,60                                    

10 3412249 2020-08-25T08:00:37 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

11 3412248 2020-08-25T08:00:37 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 2 080,00                                    

12 3412247 2020-08-25T08:00:37 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

13 3412246 2020-08-25T08:00:37 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

14 3412259 2020-08-25T08:00:48 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 10 000,00                                  

15 3412258 2020-08-25T08:00:48 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

16 3412257 2020-08-25T08:00:48 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 960,00                                        

17 3412266 2020-08-25T08:01:02 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

18 3412265 2020-08-25T08:01:02 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 400,00                                    

19 3412264 2020-08-25T08:01:02 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 440,00                                    

20 3412263 2020-08-25T08:01:02 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 640,00                                    

21 3412261 2020-08-25T08:01:02 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

22 3412275 2020-08-25T08:01:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 520,00                                    

23 3412272 2020-08-25T08:01:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 500,00                                    

24 3412271 2020-08-25T08:01:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 360,00                                    

25 3412268 2020-08-25T08:01:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 440,00                                    

26 3412278 2020-08-25T08:01:22 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 800,00                                    

27 3412287 2020-08-25T08:01:32 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 200,00                                    

28 3412283 2020-08-25T08:01:32 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 4 680,00                                    

29 3412291 2020-08-25T08:01:37 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 400,00                                    

30 3412289 2020-08-25T08:01:37 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 000,00                                    

31 3412300 2020-08-25T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 8 000,00                                    

Ostateczna lista fiszek

495 000,00

wartość naboru + 10%

Nazwa Operatora
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Wartość naboru

Fundusz Górnoślaski S.A. - Operator FG2

Usługi rozwojowe dla śląskich firm II

25-28.08.2020

11.09.2020
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32 3412304 2020-08-25T08:01:51 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 120,00                                    

33 3412305 2020-08-25T08:01:56 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 800,00                                    

34 3412311 2020-08-25T08:02:02 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 120,00                                    

35 3412316 2020-08-25T08:02:08 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 800,00                                    

36 3412315 2020-08-25T08:02:08 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 000,00                                    

37 3412314 2020-08-25T08:02:08 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 500,00                                    

38 3412336 2020-08-25T08:02:52 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 440,00                                    

39 3412337 2020-08-25T08:03:02 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 280,00                                    

40 3412364 2020-08-25T08:05:44 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 800,00                                    

41 3412382 2020-08-25T08:06:34 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 440,00                                    

42 3412385 2020-08-25T08:06:54 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 120,00                                    

43 3412409 2020-08-25T08:08:50 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 500,00                                    

44 3412408 2020-08-25T08:08:50 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 960,00                                        

45 3412445 2020-08-25T08:18:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 600,00                                    

46 3412476 2020-08-25T08:31:10 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 5 360,00                                    

47 3412482 2020-08-25T08:33:00 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 5,44                                            

48 3412551 2020-08-25T08:44:26 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 0,80                                            

49 3412789 2020-08-25T09:20:58 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 800,00                                    

50 3412880 2020-08-25T09:43:23 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 3 400,00                                    

51 3412918 2020-08-25T09:53:23 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 1 440,00                                    

52 3413060 2020-08-25T10:28:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 440,00                                    

53 3413288 2020-08-25T11:07:47 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 3 512,00                                    

54 3413307 2020-08-25T11:11:42 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 440,00                                    

55 3413493 2020-08-25T11:53:22 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 3 400,00                                    

56 3413529 2020-08-25T12:00:38 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 800,00                                        

57 3413738 2020-08-25T12:47:56 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 440,00                                    

58 3413989 2020-08-25T13:38:27 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 320,00                                    

59 3414068 2020-08-25T13:47:45 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 5 040,00                                    

60 3414117 2020-08-25T13:55:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 920,00                                    

61 3414227 2020-08-25T14:16:52 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 880,00                                    

62 3415656 2020-08-26T08:54:25 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 880,00                                    
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63 3416025 2020-08-26T10:55:18 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 880,00                                    

64 3416137 2020-08-26T11:27:18 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 1 592,00                                    

65 3416248 2020-08-26T11:56:38 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 500,00                                    

66 3416380 2020-08-26T12:24:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 320,00                                    

67 3416475 2020-08-26T12:39:59 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 1 832,00                                    

68 3416932 2020-08-26T14:07:20 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 440,00                                    

69 3418636 2020-08-27T11:14:07 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 500,00                                    

70 3420816 2020-08-28T09:11:50 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 320,00                                    

71 3420902 2020-08-28T09:39:11 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 120,00                                    

72 3421326 2020-08-28T11:09:32 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 2 480,00                                    

73 3421652 2020-08-28T12:21:50 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 1 968,00                                    


