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Miejsce złożenia dokumentów w wersji papierowej

1 3539084 2020-10-20T08:00:03 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 38 160,00                                  INFORMACJA DOTYCZĄCA FISZEK MIESZCZĄCYCH SIĘ W PULI

2 3539092 2020-10-20T08:00:07 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 22 080,00                                  ŚRODKÓW W NABORZE (oznaczonych NA ZIELONO):

3 3539091 2020-10-20T08:00:07 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 56 320,00                                  

4 3539090 2020-10-20T08:00:07 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 53 760,00                                  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

5 3539089 2020-10-20T08:00:07 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 488,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

6 3539088 2020-10-20T08:00:07 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 496,00                                    

7 3539085 2020-10-20T08:00:07 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 496,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

8 3539101 2020-10-20T08:00:19 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 63 840,00                                  al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

9 3539100 2020-10-20T08:00:19 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 86 400,00                                  

10 3539098 2020-10-20T08:00:19 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 50 747,20                                  Dokumenty należy nadać do piątku, 23 PAŹDZIERNIKA włącznie.

11 3539097 2020-10-20T08:00:19 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 800,00                                    Liczy się data nadania.

12 3539096 2020-10-20T08:00:19 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 57 600,00                                  

13 3539095 2020-10-20T08:00:19 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 59 280,00                                  Zalecamy przesłanie zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

14 3539094 2020-10-20T08:00:19 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 080,00                                    niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

15 3539093 2020-10-20T08:00:19 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 8 640,00                                    

16 3539117 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 28 800,00                                  

17 3539115 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 16 640,00                                  

18 3539114 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 19 200,00                                  

19 3539113 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 76 960,00                                  

20 3539112 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 18 840,00                                  

21 3539111 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 52 472,00                                  

22 3539110 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 61 880,00                                  

23 3539109 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 8 320,00                                    

24 3539108 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 200,00                                    

25 3539107 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 19 200,00                                  

26 3539106 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 85 000,00                                  

27 3539105 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 87 500,00                                  

28 3539104 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 000,00                                    

29 3539103 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 91 200,00                                  

30 3539102 2020-10-20T08:00:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 14 992,00                                  

31 3539116 2020-10-20T08:00:32 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 30 720,00                                  

Podstawowa lista fiszek

1 452 000,00

wartość naboru + 10%
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Nazwa projektu
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Data sporządzenia listy
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Fundusz Górnoślaski S.A. - Operator FG2

Usługi rozwojowe dla śląskich firm II

20-23.10.2020

2020-10-21
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32 3539119 2020-10-20T08:00:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 15 200,00                                  INFORMACJA DOTYCZĄCA FISZEK MIESZCZĄCYCH SIĘ W PULI

33 3539118 2020-10-20T08:00:35 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 000,00                                    ŚRODKÓW W NABORZE (oznaczonych NA ZIELONO):

34 3539127 2020-10-20T08:00:37 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 32 800,00                                  

35 3539125 2020-10-20T08:00:37 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 21 120,00                                  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

36 3539128 2020-10-20T08:00:38 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 680,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

37 3539123 2020-10-20T08:00:38 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 15 000,00                                  

38 3539122 2020-10-20T08:00:38 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 27 968,00                                  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

39 3539120 2020-10-20T08:00:38 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 800,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

40 3539143 2020-10-20T08:00:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 98 952,00                                  

41 3539142 2020-10-20T08:00:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 66 600,00                                  Dokumenty należy nadać do piątku, 23 PAŹDZIERNIKA włącznie.

42 3539141 2020-10-20T08:00:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 560,00                                    Liczy się data nadania.

43 3539140 2020-10-20T08:00:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 600,00                                    

44 3539139 2020-10-20T08:00:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 53 760,00                                  Zalecamy przesłanie zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

45 3539138 2020-10-20T08:00:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 85 280,00                                  niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

46 3539136 2020-10-20T08:00:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 48 000,00                                  

47 3539134 2020-10-20T08:00:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 95 040,00                                  

48 3539133 2020-10-20T08:00:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 800,00                                    

49 3539131 2020-10-20T08:00:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 720,00                                    

50 3539130 2020-10-20T08:00:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 120,00                                    

51 3539129 2020-10-20T08:00:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 83 520,00                                  

52 3539126 2020-10-20T08:00:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 56 992,00                                  

53 3539124 2020-10-20T08:00:53 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 61 760,00                                  

54 3539144 2020-10-20T08:00:57 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 12 600,00                                  

55 3539145 2020-10-20T08:00:58 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 95 200,00                                  

56 3539146 2020-10-20T08:00:59 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 19 195,20                                  

57 3539149 2020-10-20T08:01:00 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 496,00                                    

58 3539173 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 5 920,00                                    

59 3539171 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 4 000,00                                    

60 3539163 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 8 000,00                                    

61 3539162 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 2 064,00                                    

62 3539161 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 59 904,00                                  
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63 3539160 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 496,00                                    INFORMACJA DOTYCZĄCA FISZEK MIESZCZĄCYCH SIĘ W PULI

64 3539159 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 496,00                                    ŚRODKÓW W NABORZE (oznaczonych NA ZIELONO):

65 3539157 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 3 200,00                                    

66 3539156 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 280,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

67 3539155 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 280,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

68 3539154 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 680,00                                    

69 3539153 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 8 640,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

70 3539152 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 9 600,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

71 3539150 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 55 328,00                                  

72 3539148 2020-10-20T08:01:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 14 992,00                                  Dokumenty należy nadać do piątku, 23 PAŹDZIERNIKA włącznie.

73 3539176 2020-10-20T08:01:47 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 14 880,00                                  Liczy się data nadania.

74 3539175 2020-10-20T08:01:47 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 57 600,00                                  

75 3539178 2020-10-20T08:01:48 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 43 200,00                                  Zalecamy przesłanie zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

76 3539200 2020-10-20T08:02:13 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 39 360,00                                  niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

77 3539199 2020-10-20T08:02:13 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 200,00                                    

78 3539197 2020-10-20T08:02:13 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 45 820,92                                  

79 3539196 2020-10-20T08:02:13 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 496,00                                    

80 3539195 2020-10-20T08:02:13 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 680,00                                    

81 3539194 2020-10-20T08:02:13 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 74 448,00                                  

82 3539183 2020-10-20T08:02:13 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 3 600,00                                    

83 3539182 2020-10-20T08:02:13 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 800,00                                        

84 3539181 2020-10-20T08:02:13 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 5 000,00                                    

85 3539180 2020-10-20T08:02:13 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 10 040,00                                  

86 3539179 2020-10-20T08:02:13 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 3 920,00                                    

87 3539241 2020-10-20T08:02:58 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 38 400,00                                  

88 3539237 2020-10-20T08:02:58 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 3 920,00                                    

89 3539236 2020-10-20T08:02:58 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 44 976,00                                  

90 3539234 2020-10-20T08:02:58 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 8 640,00                                    

91 3539233 2020-10-20T08:02:58 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 4 320,00                                    

92 3539232 2020-10-20T08:02:58 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 59 520,00                                  

93 3539206 2020-10-20T08:02:58 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 3 200,00                                    
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94 3539205 2020-10-20T08:02:58 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 3 592,00                                    INFORMACJA DOTYCZĄCA FISZEK MIESZCZĄCYCH SIĘ W PULI

95 3539204 2020-10-20T08:02:58 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 496,00                                    ŚRODKÓW W NABORZE (oznaczonych NA ZIELONO):

96 3539252 2020-10-20T08:02:59 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 14 400,00                                  

97 3539256 2020-10-20T08:02:59 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 184,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

98 3539251 2020-10-20T08:02:59 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 20 384,00                                  dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

99 3539246 2020-10-20T08:02:59 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 33 840,00                                  

100 3539257 2020-10-20T08:03:01 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 29 736,00                                  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

101 3539262 2020-10-20T08:03:02 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 4 760,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

102 3539304 2020-10-20T08:03:27 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 496,00                                    

103 3539285 2020-10-20T08:03:27 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 4 320,00                                    Dokumenty należy nadać do piątku, 23 PAŹDZIERNIKA włącznie.

104 3539283 2020-10-20T08:03:27 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 18 800,00                                  Liczy się data nadania.

105 3539281 2020-10-20T08:03:27 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 496,00                                    

106 3539280 2020-10-20T08:03:27 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 12,00                                          Zalecamy przesłanie zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

107 3539279 2020-10-20T08:03:27 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 59 936,00                                  niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

108 3539321 2020-10-20T08:04:02 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 5 440,00                                    

109 3539374 2020-10-20T08:04:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 22 500,00                                  

110 3539372 2020-10-20T08:04:44 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 3 920,00                                    

111 3539415 2020-10-20T08:08:14 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 5 600,00                                    

112 3539454 2020-10-20T08:11:37 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 9 800,00                                    

113 3539461 2020-10-20T08:12:36 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 36 000,00                                  

114 3539538 2020-10-20T08:21:13 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 4 400,00                                    

115 3539571 2020-10-20T08:23:57 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 4 992,00                                    

116 3539619 2020-10-20T08:29:47 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 3 600,00                                    

117 3539655 2020-10-20T08:40:37 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 2 080,00                                    

118 3539755 2020-10-20T09:07:22 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 5 000,00                                    

119 3539819 2020-10-20T09:18:42 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 3 192,00                                    

120 3539849 2020-10-20T09:25:22 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 3 801,60                                    

121 3539909 2020-10-20T09:33:15 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 20 000,00                                  

122 3540088 2020-10-20T09:53:47 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 9 040,00                                    

123 3540170 2020-10-20T10:00:33 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 6 920,00                                    

124 3540169 2020-10-20T10:00:33 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 7 488,00                                    



data wygenerowania 2020-10-21 08:48

Lp Identyfikator dokumentu UPP

Data i godzina doręczenia 

rrrr-mm-dd gg:mm:ss

Status

 Wartośc dofinansowania

(każdorazowo 80% wartości 

fiszki) 

Miejsce złożenia dokumentów w wersji papierowej

Podstawowa lista fiszek

1 452 000,00

wartość naboru + 10%

Nazwa Operatora

Nazwa projektu

Data naboru

Data sporządzenia listy

Wartość naboru

Fundusz Górnoślaski S.A. - Operator FG2

Usługi rozwojowe dla śląskich firm II

20-23.10.2020

2020-10-21

125 3540186 2020-10-20T10:01:27 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 8 200,00                                    INFORMACJA DOTYCZĄCA FISZEK MIESZCZĄCYCH SIĘ W PULI

126 3540178 2020-10-20T10:01:27 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 1 680,00                                    ŚRODKÓW W NABORZE (oznaczonych NA ZIELONO):

127 3540328 2020-10-20T10:03:58 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 36 000,00                                  

128 3540413 2020-10-20T10:10:55 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 4 000,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

129 3540648 2020-10-20T10:42:53 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 4 800,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

130 3540651 2020-10-20T10:43:23 po za wart ością dof inanso wania (lista rezerw ow a) 1 120,00                                    

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać do piątku, 23 PAŹDZIERNIKA włącznie.

Liczy się data nadania.

Zalecamy przesłanie zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie


