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rrrr-mm-dd gg:mm:ss
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(każdorazowo 80% wartości 

fiszki) 

Miejsce złożenia dokumentów w wersji papierowej

1 3473194 2020-09-22T08:00:02 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 39 552,00                                  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

2 3473197 2020-09-22T08:00:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 56 320,00                                  dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

3 3473199 2020-09-22T08:00:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 479,20                                    

4 3473198 2020-09-22T08:00:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 49 280,00                                  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

5 3473196 2020-09-22T08:00:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 73 568,00                                  al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

6 3473195 2020-09-22T08:00:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 20 160,00                                  

7 3473206 2020-09-22T08:00:13 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 76 960,00                                  Dokumenty należy nadać do piątku, 25 września włącznie.

8 3473204 2020-09-22T08:00:13 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 680,00                                    Liczy się data nadania.

9 3473203 2020-09-22T08:00:13 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 31 920,00                                  

10 3473202 2020-09-22T08:00:13 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 74 880,00                                  Zalecamy przesłanie zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

11 3473201 2020-09-22T08:00:13 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 488,00                                    niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

12 3473200 2020-09-22T08:00:13 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 24 640,00                                  

13 3473211 2020-09-22T08:00:31 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 22 176,00                                  

14 3473210 2020-09-22T08:00:31 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 800,00                                    

15 3473209 2020-09-22T08:00:31 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 720,00                                    

16 3473208 2020-09-22T08:00:31 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 38 400,00                                  

17 3473207 2020-09-22T08:00:31 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 600,00                                    

18 3473229 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 27 664,00                                  

19 3473228 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 14 720,00                                  

20 3473227 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 76 800,00                                  

21 3473226 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 77 280,00                                  

22 3473224 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 10 880,00                                  

23 3473223 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 680,00                                    

24 3473221 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    

25 3473220 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    

26 3473219 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 34 560,00                                  

27 3473218 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 81 360,00                                  

28 3473217 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 30 000,00                                  

29 3473216 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 46 576,00                                  

30 3473215 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 41 440,00                                  

31 3473214 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 72 160,00                                  
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32 3473212 2020-09-22T08:00:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 10 992,00                                  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

33 3473230 2020-09-22T08:00:45 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 41 448,00                                  dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

34 3473231 2020-09-22T08:00:46 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 22 176,00                                  

35 3473233 2020-09-22T08:00:48 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 720,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

36 3473232 2020-09-22T08:00:48 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 664,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

37 3473234 2020-09-22T08:00:49 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 64 000,00                                  

38 3473237 2020-09-22T08:00:50 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 600,00                                    Dokumenty należy nadać do piątku, 25 września włącznie.

39 3473236 2020-09-22T08:00:50 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 21 600,00                                  Liczy się data nadania.

40 3473235 2020-09-22T08:00:50 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 069,60                                    

41 3473255 2020-09-22T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 184,00                                    Zalecamy przesłanie zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

42 3473254 2020-09-22T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 30 000,00                                  niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

43 3473253 2020-09-22T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 760,00                                    

44 3473252 2020-09-22T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 86 592,00                                  

45 3473251 2020-09-22T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 14 560,00                                  

46 3473250 2020-09-22T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 32 200,00                                  

47 3473249 2020-09-22T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 42 560,00                                  

48 3473248 2020-09-22T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

49 3473247 2020-09-22T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 10 000,00                                  

50 3473245 2020-09-22T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 22 500,00                                  

51 3473238 2020-09-22T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 488,00                                    

52 3473273 2020-09-22T08:01:48 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 19 760,00                                  

53 3473272 2020-09-22T08:01:48 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 15 000,00                                  

54 3473269 2020-09-22T08:01:48 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 33 600,00                                  

55 3473268 2020-09-22T08:01:48 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 22 600,00                                  

56 3473266 2020-09-22T08:01:48 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 1 760,00                                    

57 3473265 2020-09-22T08:01:48 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 2 048,00                                    

58 3473263 2020-09-22T08:01:48 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 58 080,00                                  

59 3473261 2020-09-22T08:01:48 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 26 880,00                                  

60 3473260 2020-09-22T08:01:48 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 10 240,00                                  

61 3473256 2020-09-22T08:01:48 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 28 800,00                                  

62 3473331 2020-09-22T08:02:16 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 38 400,00                                  
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63 3473319 2020-09-22T08:02:16 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 4 932,80                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

64 3473316 2020-09-22T08:02:16 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 4 932,80                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

65 3473303 2020-09-22T08:02:16 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 3 680,00                                    

66 3473299 2020-09-22T08:02:16 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 1 920,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

67 3473297 2020-09-22T08:02:16 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 45 200,00                                  al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

68 3473294 2020-09-22T08:02:16 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 62 336,00                                  

69 3473285 2020-09-22T08:02:16 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 500,00                                    Dokumenty należy nadać do piątku, 25 września włącznie.

70 3473282 2020-09-22T08:02:16 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 15 000,00                                  Liczy się data nadania.

71 3473281 2020-09-22T08:02:16 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 5 120,00                                    

72 3473275 2020-09-22T08:02:16 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 48 984,00                                  Zalecamy przesłanie zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

73 3473274 2020-09-22T08:02:16 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 19 200,00                                  niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

74 3473330 2020-09-22T08:02:18 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 47 424,00                                  

75 3473333 2020-09-22T08:02:19 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 8 000,00                                    

76 3473337 2020-09-22T08:02:20 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 76 800,00                                  

77 3473334 2020-09-22T08:02:20 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 2 240,00                                    

78 3473338 2020-09-22T08:02:21 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 48 000,00                                  

79 3473343 2020-09-22T08:02:22 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 3 196,00                                    

80 3473339 2020-09-22T08:02:22 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 488,00                                    

81 3473349 2020-09-22T08:02:24 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 4 397,60                                    

82 3473347 2020-09-22T08:02:24 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 82 456,00                                  

83 3473361 2020-09-22T08:02:43 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 26 400,00                                  

84 3473357 2020-09-22T08:02:43 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 5 000,00                                    

85 3473356 2020-09-22T08:02:43 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 2 664,00                                    

86 3473355 2020-09-22T08:02:43 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 48 000,00                                  

87 3473351 2020-09-22T08:02:43 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 27 200,00                                  

88 3473350 2020-09-22T08:02:43 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 41 600,00                                  

89 3473386 2020-09-22T08:03:29 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 86 400,00                                  

90 3473377 2020-09-22T08:03:29 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 36 000,00                                  

91 3473376 2020-09-22T08:03:29 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 50 400,00                                  

92 3473419 2020-09-22T08:03:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 24 192,00                                  

93 3473414 2020-09-22T08:03:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 6 160,00                                    
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94 3473412 2020-09-22T08:03:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 24 320,00                                  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

95 3473434 2020-09-22T08:03:55 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 2 880,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

96 3473433 2020-09-22T08:03:55 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 8 960,00                                    

97 3473429 2020-09-22T08:03:55 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 2 000,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

98 3473442 2020-09-22T08:04:12 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 36 480,00                                  al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

99 3473462 2020-09-22T08:04:23 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 84 080,00                                  

100 3473467 2020-09-22T08:04:31 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 24 640,00                                  Dokumenty należy nadać do piątku, 25 września włącznie.

101 3473489 2020-09-22T08:05:46 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 18 840,00                                  Liczy się data nadania.

102 3473497 2020-09-22T08:06:26 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 38 272,00                                  

103 3473498 2020-09-22T08:06:33 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 18 000,00                                  Zalecamy przesłanie zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

104 3473504 2020-09-22T08:06:59 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 2 240,00                                    niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

105 3473508 2020-09-22T08:07:08 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 4 932,80                                    

106 3473515 2020-09-22T08:07:29 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 5 000,00                                    

107 3473525 2020-09-22T08:07:46 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 46 240,00                                  

108 3473534 2020-09-22T08:08:31 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 1 839,81                                    

109 3473539 2020-09-22T08:08:53 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 33 600,00                                  

110 3473578 2020-09-22T08:11:56 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 440,00                                    

111 3473589 2020-09-22T08:12:48 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 67 320,00                                  

112 3473601 2020-09-22T08:14:11 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 44 800,00                                  

113 3473655 2020-09-22T08:19:47 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 33 320,00                                  

114 3474046 2020-09-22T09:13:01 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 6 800,00                                    

115 3474180 2020-09-22T09:26:00 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 5 120,00                                    

116 3474223 2020-09-22T09:31:36 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 26 400,00                                  

117 3474656 2020-09-22T10:02:14 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 2 320,00                                    

118 3474919 2020-09-22T10:13:30 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 1 320,00                                    

119 3475279 2020-09-22T11:20:16 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 13 440,00                                  

120 3475421 2020-09-22T11:35:27 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 3 920,00                                    

121 3475766 2020-09-22T12:42:06 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 4 480,00                                    

122 3475984 2020-09-22T13:12:04 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 2 860,00                                    

123 3477600 2020-09-23T08:01:16 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 5 600,00                                    

124 3477681 2020-09-23T08:29:51 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 2 000,00                                    


