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1 3830939 2021-02-09T08:00:00 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 15 280,00                                  Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

2 3830938 2021-02-09T08:00:00 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 000,00                                    NA NIEBIESKO):

3 3830937 2021-02-09T08:00:00 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 620,00                                    

4 3830936 2021-02-09T08:00:00 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 9 600,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

5 3830944 2021-02-09T08:00:05 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 240,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

6 3830942 2021-02-09T08:00:05 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 920,00                                    

7 3830941 2021-02-09T08:00:05 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 400,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

8 3830940 2021-02-09T08:00:05 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 440,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

9 3830955 2021-02-09T08:00:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 240,00                                    

10 3830952 2021-02-09T08:00:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    Dokumenty należy nadać do środy, 24 lutego włącznie.

11 3830951 2021-02-09T08:00:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    Liczy się data nadania.

12 3830950 2021-02-09T08:00:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    

13 3830949 2021-02-09T08:00:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    

14 3830948 2021-02-09T08:00:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    

15 3830946 2021-02-09T08:00:10 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    

16 3830956 2021-02-09T08:00:15 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 14 992,00                                  

17 3830954 2021-02-09T08:00:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    

18 3830953 2021-02-09T08:00:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    

19 3830947 2021-02-09T08:00:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 14 720,00                                  

20 3830945 2021-02-09T08:00:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 920,00                                    

21 3830943 2021-02-09T08:00:15 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    

22 3830957 2021-02-09T08:00:16 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 360,00                                    

23 3830960 2021-02-09T08:00:17 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 3 360,00                                    

24 3830959 2021-02-09T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 520,00                                    

25 3830958 2021-02-09T08:00:17 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 700,00                                    

26 3830964 2021-02-09T08:00:56 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 120,00                                    

27 3830963 2021-02-09T08:00:56 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 000,00                                    

28 3830975 2021-02-09T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 620,00                                    

29 3830973 2021-02-09T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 320,00                                    

30 3830971 2021-02-09T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 56 320,00                                  

31 3830970 2021-02-09T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 360,00                                    

Ostateczna lista fiszek
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32 3830969 2021-02-09T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 360,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

33 3830962 2021-02-09T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 800,00                                    NA NIEBIESKO):

34 3830961 2021-02-09T08:00:57 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 360,00                                    

35 3830966 2021-02-09T08:01:23 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 120,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

36 3830965 2021-02-09T08:01:23 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 37 480,00                                  dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

37 3830985 2021-02-09T08:01:24 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

38 3830984 2021-02-09T08:01:24 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 144,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

39 3830983 2021-02-09T08:01:24 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 37 500,00                                  al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

40 3830982 2021-02-09T08:01:24 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 6 144,00                                    

41 3830981 2021-02-09T08:01:24 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 36 000,00                                  Dokumenty należy nadać do środy, 24 lutego włącznie.

42 3830980 2021-02-09T08:01:24 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 700,00                                    Liczy się data nadania.

43 3830979 2021-02-09T08:01:24 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 9 600,00                                    

44 3830978 2021-02-09T08:01:24 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 1 240,00                                    

45 3830977 2021-02-09T08:01:24 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 720,00                                    

46 3830976 2021-02-09T08:01:24 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 46 592,00                                  

47 3830974 2021-02-09T08:01:24 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 700,00                                    

48 3830968 2021-02-09T08:01:24 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 880,00                                    

49 3830967 2021-02-09T08:01:24 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 360,00                                    

50 3830987 2021-02-09T08:01:26 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 4 800,00                                    

51 3830986 2021-02-09T08:01:26 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 66 600,00                                  

52 3830988 2021-02-09T08:01:27 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 3 680,00                                    

53 3830989 2021-02-09T08:01:28 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 7 500,00                                    

54 3830996 2021-02-09T08:01:29 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 12 000,00                                  

55 3830995 2021-02-09T08:01:30 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 2 720,00                                    

56 3830990 2021-02-09T08:01:30 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 20 384,00                                  

57 3830993 2021-02-09T08:01:31 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 46 000,00                                  

58 3830992 2021-02-09T08:01:31 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 5 920,00                                    

59 3830998 2021-02-09T08:01:32 po za wart ością dof inanso wania 5 520,00                                    

60 3830994 2021-02-09T08:01:32 po za wart ością dof inanso wania 7 520,00                                    

61 3830991 2021-02-09T08:01:32 po za wart ością dof inanso wania 4 000,00                                    

62 3831005 2021-02-09T08:01:33 po za wart ością dof inanso wania 40 320,00                                  
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63 3831003 2021-02-09T08:01:33 po za wart ością dof inanso wania 4 000,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

64 3831001 2021-02-09T08:01:33 po za wart ością dof inanso wania 41 400,00                                  NA NIEBIESKO):

65 3831000 2021-02-09T08:01:33 po za wart ością dof inanso wania 14 899,20                                  

66 3830999 2021-02-09T08:01:33 po za wart ością dof inanso wania 5 000,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

67 3830997 2021-02-09T08:01:33 po za wart ością dof inanso wania 4 800,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

68 3831007 2021-02-09T08:01:34 po za wart ością dof inanso wania 4 400,00                                    

69 3831006 2021-02-09T08:01:34 po za wart ością dof inanso wania 5 920,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

70 3831002 2021-02-09T08:01:34 po za wart ością dof inanso wania 3 439,98                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

71 3831010 2021-02-09T08:01:36 po za wart ością dof inanso wania 41 760,00                                  

72 3831009 2021-02-09T08:01:36 po za wart ością dof inanso wania 36 800,00                                  Dokumenty należy nadać do środy, 24 lutego włącznie.

73 3831008 2021-02-09T08:01:36 po za wart ością dof inanso wania 44 400,00                                  Liczy się data nadania.

74 3831013 2021-02-09T08:01:45 po za wart ością dof inanso wania 4 800,00                                    

75 3831012 2021-02-09T08:01:45 po za wart ością dof inanso wania 8 000,00                                    

76 3831011 2021-02-09T08:01:45 po za wart ością dof inanso wania 12 000,00                                  

77 3831026 2021-02-09T08:01:46 po za wart ością dof inanso wania 6 240,00                                    

78 3831025 2021-02-09T08:01:46 po za wart ością dof inanso wania 3 144,00                                    

79 3831024 2021-02-09T08:01:46 po za wart ością dof inanso wania 2 400,00                                    

80 3831023 2021-02-09T08:01:46 po za wart ością dof inanso wania 8 800,00                                    

81 3831022 2021-02-09T08:01:46 po za wart ością dof inanso wania 16 000,00                                  

82 3831021 2021-02-09T08:01:46 po za wart ością dof inanso wania 4 000,00                                    

83 3831019 2021-02-09T08:01:46 po za wart ością dof inanso wania 4 896,00                                    

84 3831018 2021-02-09T08:01:46 po za wart ością dof inanso wania 5 920,00                                    

85 3831017 2021-02-09T08:01:46 po za wart ością dof inanso wania 66 240,00                                  

86 3831016 2021-02-09T08:01:46 po za wart ością dof inanso wania 7 499,20                                    

87 3831015 2021-02-09T08:01:46 po za wart ością dof inanso wania 2 080,00                                    

88 3831014 2021-02-09T08:01:46 po za wart ością dof inanso wania 4 000,00                                    

89 3831027 2021-02-09T08:01:48 po za wart ością dof inanso wania 12 841,05                                  

90 3831030 2021-02-09T08:01:49 po za wart ością dof inanso wania 5 920,00                                    

91 3831032 2021-02-09T08:01:50 po za wart ością dof inanso wania 40 320,00                                  

92 3831031 2021-02-09T08:01:50 po za wart ością dof inanso wania 7 560,00                                    

93 3831028 2021-02-09T08:01:50 po za wart ością dof inanso wania 8 800,00                                    
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94 3831035 2021-02-09T08:01:51 po za wart ością dof inanso wania 8 800,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

95 3831034 2021-02-09T08:01:51 po za wart ością dof inanso wania 14 400,00                                  NA NIEBIESKO):

96 3831029 2021-02-09T08:01:51 po za wart ością dof inanso wania 13 600,00                                  

97 3831037 2021-02-09T08:01:52 po za wart ością dof inanso wania 3 744,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

98 3831036 2021-02-09T08:01:52 po za wart ością dof inanso wania 8 480,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

99 3831041 2021-02-09T08:01:53 po za wart ością dof inanso wania 5 600,00                                    

100 3831040 2021-02-09T08:01:53 po za wart ością dof inanso wania 7 488,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

101 3831039 2021-02-09T08:01:53 po za wart ością dof inanso wania 5 600,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

102 3831038 2021-02-09T08:01:53 po za wart ością dof inanso wania 4 240,00                                    

103 3831043 2021-02-09T08:01:54 po za wart ością dof inanso wania 5 712,00                                    Dokumenty należy nadać do środy, 24 lutego włącznie.

104 3831047 2021-02-09T08:01:55 po za wart ością dof inanso wania 1 840,00                                    Liczy się data nadania.

105 3831046 2021-02-09T08:01:55 po za wart ością dof inanso wania 7 436,00                                    

106 3831045 2021-02-09T08:01:55 po za wart ością dof inanso wania 5 600,00                                    

107 3831044 2021-02-09T08:01:55 po za wart ością dof inanso wania 3 744,00                                    

108 3831042 2021-02-09T08:01:55 po za wart ością dof inanso wania 9 600,00                                    

109 3831049 2021-02-09T08:01:56 po za wart ością dof inanso wania 5 920,00                                    

110 3831048 2021-02-09T08:01:56 po za wart ością dof inanso wania 6 000,00                                    

111 3831050 2021-02-09T08:01:57 po za wart ością dof inanso wania 5 600,00                                    

112 3831053 2021-02-09T08:01:58 po za wart ością dof inanso wania 3 040,00                                    

113 3831052 2021-02-09T08:01:58 po za wart ością dof inanso wania 4 240,00                                    

114 3831056 2021-02-09T08:01:59 po za wart ością dof inanso wania 6 144,00                                    

115 3831055 2021-02-09T08:01:59 po za wart ością dof inanso wania 12 000,00                                  

116 3831054 2021-02-09T08:01:59 po za wart ością dof inanso wania 5 600,00                                    

117 3831061 2021-02-09T08:02:00 po za wart ością dof inanso wania 6 720,00                                    

118 3831060 2021-02-09T08:02:00 po za wart ością dof inanso wania 1 680,00                                    

119 3831059 2021-02-09T08:02:00 po za wart ością dof inanso wania 5 600,00                                    

120 3831058 2021-02-09T08:02:00 po za wart ością dof inanso wania 8 000,00                                    

121 3831062 2021-02-09T08:02:01 po za wart ością dof inanso wania 6 800,00                                    

122 3831065 2021-02-09T08:02:02 po za wart ością dof inanso wania 1 440,00                                    

123 3831064 2021-02-09T08:02:02 po za wart ością dof inanso wania 6 480,00                                    

124 3831068 2021-02-09T08:02:03 po za wart ością dof inanso wania 2 400,00                                    
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125 3831067 2021-02-09T08:02:03 po za wart ością dof inanso wania 4 320,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

126 3831087 2021-02-09T08:02:04 po za wart ością dof inanso wania 5 920,00                                    NA NIEBIESKO):

127 3831071 2021-02-09T08:02:04 po za wart ością dof inanso wania 1 680,00                                    

128 3831070 2021-02-09T08:02:04 po za wart ością dof inanso wania 5 600,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

129 3831099 2021-02-09T08:02:33 po za wart ością dof inanso wania 7 056,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

130 3831088 2021-02-09T08:02:33 po za wart ością dof inanso wania 2 920,00                                    

131 3831114 2021-02-09T08:04:31 po za wart ością dof inanso wania 8 000,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

132 3831150 2021-02-09T08:05:39 po za wart ością dof inanso wania 3 600,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

133 3831139 2021-02-09T08:05:39 po za wart ością dof inanso wania 6 000,00                                    

134 3831130 2021-02-09T08:05:39 po za wart ością dof inanso wania 8 000,00                                    Dokumenty należy nadać do środy, 24 lutego włącznie.

135 3831120 2021-02-09T08:05:39 po za wart ością dof inanso wania 3 912,00                                    Liczy się data nadania.

136 3831116 2021-02-09T08:05:39 po za wart ością dof inanso wania 2 160,00                                    

137 3831233 2021-02-09T08:05:53 po za wart ością dof inanso wania 4 896,00                                    

138 3831271 2021-02-09T08:06:52 po za wart ością dof inanso wania 7 500,00                                    

139 3831280 2021-02-09T08:07:08 po za wart ością dof inanso wania 7 500,00                                    

140 3831305 2021-02-09T08:09:39 po za wart ością dof inanso wania 1 720,00                                    

141 3831314 2021-02-09T08:10:00 po za wart ością dof inanso wania 1 440,00                                    

142 3831333 2021-02-09T08:11:29 po za wart ością dof inanso wania 6 400,00                                    

143 3831336 2021-02-09T08:11:42 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    

144 3831386 2021-02-09T08:16:19 po za wart ością dof inanso wania 12 000,00                                  

145 3831405 2021-02-09T08:18:17 po za wart ością dof inanso wania 7 600,00                                    

146 3831441 2021-02-09T08:20:48 po za wart ością dof inanso wania 1 720,00                                    

147 3831493 2021-02-09T08:25:40 po za wart ością dof inanso wania 5 360,00                                    

148 3831489 2021-02-09T08:25:40 po za wart ością dof inanso wania 2 800,00                                    

149 3831569 2021-02-09T08:36:09 po za wart ością dof inanso wania 5 600,00                                    

150 3831571 2021-02-09T08:36:33 po za wart ością dof inanso wania 3 680,00                                    

151 3831710 2021-02-09T09:02:23 po za wart ością dof inanso wania 2 600,00                                    

152 3832707 2021-02-09T10:18:40 po za wart ością dof inanso wania 24 000,00                                  

153 3832742 2021-02-09T10:24:20 po za wart ością dof inanso wania 5 440,00                                    

154 3832755 2021-02-09T10:27:35 po za wart ością dof inanso wania 4 680,00                                    

155 3832990 2021-02-09T10:49:56 po za wart ością dof inanso wania 4 480,00                                    
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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

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

09-12.02.2021

22.02.2021

156 3833393 2021-02-09T11:33:40 po za wart ością dof inanso wania 1 720,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

157 3833421 2021-02-09T11:35:56 po za wart ością dof inanso wania 2 080,00                                    NA NIEBIESKO):

158 3835999 2021-02-10T08:42:36 po za wart ością dof inanso wania 3 040,00                                    

159 3837266 2021-02-10T11:45:16 po za wart ością dof inanso wania 5 616,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

160 3837767 2021-02-10T13:19:09 po za wart ością dof inanso wania 5 520,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

161 3838107 2021-02-10T14:23:30 po za wart ością dof inanso wania 6 280,00                                    

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać do środy, 24 lutego włącznie.

Liczy się data nadania.


