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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

1 3603630 2020-11-17T08:00:07 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 120,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

2 3603650 2020-11-17T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 496,00                                    NA NIEBIESKO):

3 3603648 2020-11-17T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 992,00                                    

4 3603636 2020-11-17T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 992,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

5 3603635 2020-11-17T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 992,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

6 3603633 2020-11-17T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 992,00                                    

7 3603632 2020-11-17T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 496,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

8 3603631 2020-11-17T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 320,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

9 3603653 2020-11-17T08:00:25 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 992,00                                    

10 3603651 2020-11-17T08:00:25 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    Dokumenty należy nadać do środy, 2 grudnia włącznie.

11 3603649 2020-11-17T08:00:25 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    Liczy się data nadania.

12 3603645 2020-11-17T08:00:25 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 496,00                                    

13 3603644 2020-11-17T08:00:25 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 496,00                                    

14 3603642 2020-11-17T08:00:25 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 120,00                                    

15 3603641 2020-11-17T08:00:25 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 496,00                                    

16 3603640 2020-11-17T08:00:25 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

17 3603637 2020-11-17T08:00:25 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 750,00                                    

18 3603666 2020-11-17T08:01:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 200,00                                    

19 3603665 2020-11-17T08:01:15 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 7 488,00                                    

20 3603664 2020-11-17T08:01:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 040,00                                    

21 3603663 2020-11-17T08:01:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 320,00                                    

22 3603662 2020-11-17T08:01:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 496,00                                    

23 3603660 2020-11-17T08:01:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 496,00                                    

24 3603659 2020-11-17T08:01:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 120,00                                    

25 3603657 2020-11-17T08:01:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 200,00                                    

26 3603656 2020-11-17T08:01:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 200,00                                    

27 3603655 2020-11-17T08:01:15 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 7 488,00                                    

28 3603654 2020-11-17T08:01:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

29 3603652 2020-11-17T08:01:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 200,00                                    

30 3603670 2020-11-17T08:01:18 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 400,00                                    

31 3603676 2020-11-17T08:01:20 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 480,00                                    

Ostateczna lista fiszek

495 000,00

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

17-20.11.2020

18.10.2020
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32 3603674 2020-11-17T08:01:22 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 5 120,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

33 3603673 2020-11-17T08:01:22 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 000,00                                    NA NIEBIESKO):

34 3603680 2020-11-17T08:01:23 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 064,00                                    

35 3603678 2020-11-17T08:01:24 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 120,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

36 3603686 2020-11-17T08:01:27 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 440,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

37 3603685 2020-11-17T08:01:27 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 400,00                                    

38 3603692 2020-11-17T08:01:28 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 760,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

39 3603691 2020-11-17T08:01:28 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 760,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

40 3603693 2020-11-17T08:01:29 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 000,00                                    

41 3603698 2020-11-17T08:01:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 760,00                                    Dokumenty należy nadać do środy, 2 grudnia włącznie.

42 3603697 2020-11-17T08:01:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 10 320,00                                  Liczy się data nadania.

43 3603696 2020-11-17T08:01:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 400,00                                    

44 3603695 2020-11-17T08:01:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 800,00                                    

45 3603694 2020-11-17T08:01:30 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 400,00                                    

46 3603699 2020-11-17T08:01:31 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 7 920,00                                    

47 3603701 2020-11-17T08:01:32 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 800,00                                    

48 3603700 2020-11-17T08:01:32 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 8 000,00                                    

49 3603709 2020-11-17T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 200,00                                    

50 3603707 2020-11-17T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 400,00                                    

51 3603705 2020-11-17T08:01:33 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 400,00                                    

52 3603720 2020-11-17T08:01:34 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 320,00                                    

53 3603719 2020-11-17T08:01:34 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 400,00                                    

54 3603721 2020-11-17T08:01:35 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 120,00                                    

55 3603735 2020-11-17T08:02:38 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 4,80                                            

56 3603734 2020-11-17T08:02:38 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 400,00                                    

57 3603770 2020-11-17T08:03:24 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 456,00                                    

58 3603816 2020-11-17T08:03:38 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 456,00                                    

59 3603793 2020-11-17T08:03:38 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 456,00                                    

60 3603790 2020-11-17T08:03:38 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 456,00                                    

61 3603789 2020-11-17T08:03:38 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 440,00                                    

62 3603788 2020-11-17T08:03:38 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 400,00                                    
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63 3603850 2020-11-17T08:04:19 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 456,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

64 3603833 2020-11-17T08:04:19 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 840,00                                    NA NIEBIESKO):

65 3603832 2020-11-17T08:04:19 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 456,00                                    

66 3603855 2020-11-17T08:04:39 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 456,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

67 3603854 2020-11-17T08:04:39 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 720,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

68 3603872 2020-11-17T08:05:27 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 250,00                                    

69 3603878 2020-11-17T08:06:00 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 250,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

70 3603877 2020-11-17T08:06:00 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 000,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

71 3603884 2020-11-17T08:06:21 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

72 3603890 2020-11-17T08:06:43 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 250,00                                    Dokumenty należy nadać do środy, 2 grudnia włącznie.

73 3603891 2020-11-17T08:06:48 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 680,00                                    Liczy się data nadania.

74 3603896 2020-11-17T08:07:04 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 227,64                                    

75 3603911 2020-11-17T08:08:00 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 6 000,00                                    

76 3603927 2020-11-17T08:09:22 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 799,20                                    

77 3603925 2020-11-17T08:09:22 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 6 000,00                                    

78 3603953 2020-11-17T08:11:03 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 440,00                                    

79 3603999 2020-11-17T08:16:18 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 440,00                                    

80 3604028 2020-11-17T08:19:52 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 440,00                                    

81 3604057 2020-11-17T08:22:29 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 200,00                                    

82 3604114 2020-11-17T08:32:59 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 000,00                                    

83 3604144 2020-11-17T08:38:24 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 440,00                                    

84 3604464 2020-11-17T09:14:14 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 120,00                                    

85 3604512 2020-11-17T09:17:34 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 800,00                                    

86 3604642 2020-11-17T09:32:46 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 504,00                                    

87 3604897 2020-11-17T09:57:45 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 2 320,00                                    

88 3605018 2020-11-17T10:03:15 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 7 440,00                                    

89 3605864 2020-11-17T11:28:56 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 4 400,00                                    

90 3606175 2020-11-17T11:56:49 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 1 200,00                                    

91 3606231 2020-11-17T12:03:47 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 8 800,00                                    

92 3606268 2020-11-17T12:09:17 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 3 440,00                                    

93 3606638 2020-11-17T13:10:43 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 2 824,00                                    
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94 3607163 2020-11-17T14:35:47 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 2 880,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

95 3608386 2020-11-18T08:01:57 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 7 504,00                                    NA NIEBIESKO):

96 3609405 2020-11-18T12:14:07 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 6 880,00                                    

97 3609483 2020-11-18T12:31:27 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 2 880,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać do środy, 2 grudnia włącznie.

Liczy się data nadania.


