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Miejsce złożenia dokumentów w wersji papierowej

1 ePUAP-UPP92385449 2022-10-18T08:00:00.073 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 0,80                                            Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

2 ePUAP-UPP92385450 2022-10-18T08:00:00.119 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 84 480,00                                  NA NIEBIESKO):

3 ePUAP-UPP92385451 2022-10-18T08:00:00.143 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 200,00                                    

4 ePUAP-UPP92385453 2022-10-18T08:00:00.148 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 640,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

5 ePUAP-UPP92385456 2022-10-18T08:00:00.159 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

6 ePUAP-UPP92385452 2022-10-18T08:00:00.160 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 11 250,00                                  

7 ePUAP-UPP92385454 2022-10-18T08:00:00.163 4 960,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

Ostateczna lista fiszek

1 650 000,00

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

18-21.10.2022

27.10.2022

7 ePUAP-UPP92385454 2022-10-18T08:00:00.163 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 4 960,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

8 ePUAP-UPP92385458 2022-10-18T08:00:00.166 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 13 904,00                                  al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

9 ePUAP-UPP92385455 2022-10-18T08:00:00.168 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 760,00                                    

10 ePUAP-UPP92385457 2022-10-18T08:00:00.168 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 31 października włącznie.

11 ePUAP-UPP92385459 2022-10-18T08:00:00.182 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 400,00                                    Liczy się data nadania.

12 ePUAP-UPP92385461 2022-10-18T08:00:00.189 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

13 ePUAP-UPP92385460 2022-10-18T08:00:00.196 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 960,00                                    DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

14 ePUAP-UPP92385462 2022-10-18T08:00:00.202 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 750,00                                    ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

15 ePUAP-UPP92385463 2022-10-18T08:00:00.218 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 22 680,00                                  TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

16 ePUAP-UPP92385464 2022-10-18T08:00:00.230 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 000,00                                    

17 ePUAP-UPP92385465 2022-10-18T08:00:00.307 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 480,00                                    Zalecamy załączenie kopii zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

18 ePUAP-UPP92385466 2022-10-18T08:00:00.308 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 76 800,00                                  niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

19 ePUAP-UPP92385467 2022-10-18T08:00:00.335 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 758,00                                    

20 ePUAP-UPP92385468 2022-10-18T08:00:00.355 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 160,00                                    

21 ePUAP-UPP92385469 2022-10-18T08:00:00.372 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 400,00                                    

22 ePUAP-UPP92385470 2022-10-18T08:00:00.380 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 64 800,00                                  

23 ePUAP-UPP92385471 2022-10-18T08:00:00.393 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 10 000,00                                  

24 ePUAP-UPP92385472 2022-10-18T08:00:00.433 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 7 500,00                                    

25 ePUAP-UPP92385473 2022-10-18T08:00:00.438 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 64 000,00                                  

26 ePUAP-UPP92385474 2022-10-18T08:00:00.451 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 380,00                                    

27 ePUAP-UPP92385475 2022-10-18T08:00:00.451 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 3 750,00                                    

28 ePUAP-UPP92385476 2022-10-18T08:00:00.481 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,00                                    

29 ePUAP-UPP92385477 2022-10-18T08:00:00.492 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 81 600,00                                  

30 ePUAP-UPP92385478 2022-10-18T08:00:00.503 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 600,00                                    
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31 ePUAP-UPP92385479 2022-10-18T08:00:00.543 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 30 800,00                                  Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

32 ePUAP-UPP92385480 2022-10-18T08:00:00.563 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 48 000,00                                  NA NIEBIESKO):

33 ePUAP-UPP92385481 2022-10-18T08:00:00.578 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 008,00                                    

34 ePUAP-UPP92385482 2022-10-18T08:00:00.790 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 11 980,00                                  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

35 ePUAP-UPP92385484 2022-10-18T08:00:00.842 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 43 200,00                                  dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

36 ePUAP-UPP92385483 2022-10-18T08:00:00.844 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 52 800,00                                  

37 ePUAP-UPP92385486 2022-10-18T08:00:00.846 0,80                                            Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach37 ePUAP-UPP92385486 2022-10-18T08:00:00.846 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 0,80                                            Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

38 ePUAP-UPP92385485 2022-10-18T08:00:00.851 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 98 560,00                                  al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

39 ePUAP-UPP92385487 2022-10-18T08:00:00.856 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 0,80                                            

40 ePUAP-UPP92385489 2022-10-18T08:00:00.862 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 8 960,00                                    Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 31 października włącznie.

41 ePUAP-UPP92385488 2022-10-18T08:00:00.865 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 17 500,00                                  Liczy się data nadania.

42 ePUAP-UPP92385490 2022-10-18T08:00:00.869 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 39 600,00                                  

43 ePUAP-UPP92385491 2022-10-18T08:00:01.066 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 200,00                                    DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

44 ePUAP-UPP92385492 2022-10-18T08:00:01.186 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 480,00                                    ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

45 ePUAP-UPP92385494 2022-10-18T08:00:01.320 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 102 076,80                                TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

46 ePUAP-UPP92385495 2022-10-18T08:00:01.354 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 66 880,00                                  

47 ePUAP-UPP92385496 2022-10-18T08:00:01.370 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 19 800,00                                  Zalecamy załączenie kopii zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

48 ePUAP-UPP92385497 2022-10-18T08:00:01.430 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 6 320,00                                    niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

49 ePUAP-UPP92385498 2022-10-18T08:00:01.542 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 21 600,00                                  

50 ePUAP-UPP92385501 2022-10-18T08:00:01.715 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 500,49                                    

51 ePUAP-UPP92385503 2022-10-18T08:00:01.971 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 44 280,00                                  

52 ePUAP-UPP92385504 2022-10-18T08:00:02.149 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 240,00                                    

53 ePUAP-UPP92385505 2022-10-18T08:00:02.168 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 28 080,00                                  

54 ePUAP-UPP92385506 2022-10-18T08:00:02.273 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 640,00                                    

55 ePUAP-UPP92385507 2022-10-18T08:00:02.304 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 200,00                                    

56 ePUAP-UPP92385511 2022-10-18T08:00:02.473 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 88 560,00                                  

57 ePUAP-UPP92385514 2022-10-18T08:00:03.003 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 55 680,00                                  

58 ePUAP-UPP92385519 2022-10-18T08:00:05.122 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 200,00                                    

59 ePUAP-UPP92385520 2022-10-18T08:00:05.122 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    

60 ePUAP-UPP92385543 2022-10-18T08:00:06.831 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 400,00                                    
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61 ePUAP-UPP92385551 2022-10-18T08:00:07.084 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 200,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

62 ePUAP-UPP92385572 2022-10-18T08:00:07.781 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 760,00                                    NA NIEBIESKO):

63 ePUAP-UPP92385575 2022-10-18T08:00:08.072 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 57 600,00                                  

64 ePUAP-UPP92385578 2022-10-18T08:00:08.168 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 63 192,00                                  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

65 ePUAP-UPP92385579 2022-10-18T08:00:08.173 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 19 520,00                                  dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

66 ePUAP-UPP92385582 2022-10-18T08:00:08.173 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 93 480,00                                  

67 ePUAP-UPP92385580 2022-10-18T08:00:08.180 4 560,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach67 ePUAP-UPP92385580 2022-10-18T08:00:08.180 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 560,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

68 ePUAP-UPP92385583 2022-10-18T08:00:08.181 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 22 500,00                                  al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

69 ePUAP-UPP92385581 2022-10-18T08:00:08.182 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 7 200,00                                    

70 ePUAP-UPP92385585 2022-10-18T08:00:08.208 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 4 960,00                                    Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 31 października włącznie.

71 ePUAP-UPP92385587 2022-10-18T08:00:08.255 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 3 080,00                                    Liczy się data nadania.

72 ePUAP-UPP92385589 2022-10-18T08:00:08.270 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 76 800,00                                  

73 ePUAP-UPP92385588 2022-10-18T08:00:08.287 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 15 000,00                                  DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

74 ePUAP-UPP92385590 2022-10-18T08:00:08.317 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 75 520,00                                  ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

75 ePUAP-UPP92385591 2022-10-18T08:00:08.413 po za wart ością dof inanso wania 14 880,00                                  TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

76 ePUAP-UPP92385593 2022-10-18T08:00:08.548 po za wart ością dof inanso wania 81 444,00                                  

77 ePUAP-UPP92385594 2022-10-18T08:00:08.556 po za wart ością dof inanso wania 68 040,00                                  Zalecamy załączenie kopii zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

78 ePUAP-UPP92385595 2022-10-18T08:00:08.625 po za wart ością dof inanso wania 35 840,00                                  niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

79 ePUAP-UPP92385596 2022-10-18T08:00:08.636 po za wart ością dof inanso wania 6 560,00                                    

80 ePUAP-UPP92385597 2022-10-18T08:00:08.638 po za wart ością dof inanso wania 45 600,00                                  

81 ePUAP-UPP92385598 2022-10-18T08:00:08.638 po za wart ością dof inanso wania 13 680,00                                  

82 ePUAP-UPP92385600 2022-10-18T08:00:08.649 po za wart ością dof inanso wania 3 200,00                                    

83 ePUAP-UPP92385599 2022-10-18T08:00:08.650 po za wart ością dof inanso wania 2 000,00                                    

84 ePUAP-UPP92385601 2022-10-18T08:00:08.652 po za wart ością dof inanso wania 4 760,00                                    

85 ePUAP-UPP92385602 2022-10-18T08:00:08.652 po za wart ością dof inanso wania 2 600,00                                    

86 ePUAP-UPP92385603 2022-10-18T08:00:08.655 po za wart ością dof inanso wania 3 750,00                                    

87 ePUAP-UPP92385604 2022-10-18T08:00:08.662 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    

88 ePUAP-UPP92385605 2022-10-18T08:00:08.681 po za wart ością dof inanso wania 17,12                                          

89 ePUAP-UPP92385606 2022-10-18T08:00:08.686 po za wart ością dof inanso wania 3 008,00                                    

90 ePUAP-UPP92385607 2022-10-18T08:00:08.687 po za wart ością dof inanso wania 2 304,00                                    
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91 ePUAP-UPP92385608 2022-10-18T08:00:08.688 po za wart ością dof inanso wania 45 000,00                                  Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

92 ePUAP-UPP92385610 2022-10-18T08:00:08.693 po za wart ością dof inanso wania 8 400,00                                    NA NIEBIESKO):

93 ePUAP-UPP92385609 2022-10-18T08:00:08.696 po za wart ością dof inanso wania 3 640,00                                    

94 ePUAP-UPP92385612 2022-10-18T08:00:08.701 po za wart ością dof inanso wania 70 400,00                                  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

95 ePUAP-UPP92385611 2022-10-18T08:00:08.702 po za wart ością dof inanso wania 7 160,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

96 ePUAP-UPP92385613 2022-10-18T08:00:08.706 po za wart ością dof inanso wania 15 000,00                                  

97 ePUAP-UPP92385614 2022-10-18T08:00:08.708 5 680,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach97 ePUAP-UPP92385614 2022-10-18T08:00:08.708 po za wart ością dof inanso wania 5 680,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

98 ePUAP-UPP92385615 2022-10-18T08:00:08.712 po za wart ością dof inanso wania 7 497,60                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

99 ePUAP-UPP92385616 2022-10-18T08:00:08.717 po za wart ością dof inanso wania 13 280,00                                  

100 ePUAP-UPP92385617 2022-10-18T08:00:08.720 po za wart ością dof inanso wania 28 400,00                                  Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 31 października włącznie.

101 ePUAP-UPP92385618 2022-10-18T08:00:08.728 po za wart ością dof inanso wania 10 000,00                                  Liczy się data nadania.

102 ePUAP-UPP92385619 2022-10-18T08:00:08.730 po za wart ością dof inanso wania 7 160,00                                    

103 ePUAP-UPP92385620 2022-10-18T08:00:08.756 po za wart ością dof inanso wania 9 600,00                                    DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

104 ePUAP-UPP92385621 2022-10-18T08:00:08.950 po za wart ością dof inanso wania 7 160,00                                    ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

105 ePUAP-UPP92385623 2022-10-18T08:00:08.959 po za wart ością dof inanso wania 84 864,00                                  TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

106 ePUAP-UPP92385622 2022-10-18T08:00:08.963 po za wart ością dof inanso wania 3 432,00                                    

107 ePUAP-UPP92385625 2022-10-18T08:00:09.010 po za wart ością dof inanso wania 7 500,00                                    Zalecamy załączenie kopii zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

108 ePUAP-UPP92385626 2022-10-18T08:00:09.011 po za wart ością dof inanso wania 3 750,00                                    niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

109 ePUAP-UPP92385627 2022-10-18T08:00:09.014 po za wart ością dof inanso wania 10 640,00                                  

110 ePUAP-UPP92385628 2022-10-18T08:00:09.016 po za wart ością dof inanso wania 100 800,00                                

111 ePUAP-UPP92385631 2022-10-18T08:00:09.020 po za wart ością dof inanso wania 3 750,00                                    

112 ePUAP-UPP92385630 2022-10-18T08:00:09.021 po za wart ością dof inanso wania 7 500,00                                    

113 ePUAP-UPP92385629 2022-10-18T08:00:09.022 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    

114 ePUAP-UPP92385632 2022-10-18T08:00:09.031 po za wart ością dof inanso wania 7 597,60                                    

115 ePUAP-UPP92385633 2022-10-18T08:00:09.036 po za wart ością dof inanso wania 3 750,00                                    

116 ePUAP-UPP92385635 2022-10-18T08:00:09.038 po za wart ością dof inanso wania 9 600,00                                    

117 ePUAP-UPP92385634 2022-10-18T08:00:09.039 po za wart ością dof inanso wania 6 840,00                                    

118 ePUAP-UPP92385636 2022-10-18T08:00:09.044 po za wart ością dof inanso wania 60 160,00                                  

119 ePUAP-UPP92385637 2022-10-18T08:00:09.044 po za wart ością dof inanso wania 60 800,00                                  

120 ePUAP-UPP92385638 2022-10-18T08:00:09.044 po za wart ością dof inanso wania 97 920,00                                  
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121 ePUAP-UPP92385639 2022-10-18T08:00:09.055 po za wart ością dof inanso wania 2 400,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

122 ePUAP-UPP92385640 2022-10-18T08:00:09.055 po za wart ością dof inanso wania 22 500,00                                  NA NIEBIESKO):

123 ePUAP-UPP92385641 2022-10-18T08:00:09.077 po za wart ością dof inanso wania 2 000,00                                    

124 ePUAP-UPP92385642 2022-10-18T08:00:09.222 po za wart ością dof inanso wania 68 000,00                                  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

125 ePUAP-UPP92385643 2022-10-18T08:00:09.228 po za wart ością dof inanso wania 3 200,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

126 ePUAP-UPP92385644 2022-10-18T08:00:09.253 po za wart ością dof inanso wania 4 800,00                                    

127 ePUAP-UPP92385645 2022-10-18T08:00:09.363 45 000,00                                  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach127 ePUAP-UPP92385645 2022-10-18T08:00:09.363 po za wart ością dof inanso wania 45 000,00                                  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

128 ePUAP-UPP92385646 2022-10-18T08:00:09.426 po za wart ością dof inanso wania 66 240,00                                  al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

129 ePUAP-UPP92385647 2022-10-18T08:00:09.465 po za wart ością dof inanso wania 57 600,00                                  

130 ePUAP-UPP92385648 2022-10-18T08:00:09.526 po za wart ością dof inanso wania 5 068,80                                    Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 31 października włącznie.

131 ePUAP-UPP92385649 2022-10-18T08:00:09.542 po za wart ością dof inanso wania 7 920,00                                    Liczy się data nadania.

132 ePUAP-UPP92385650 2022-10-18T08:00:09.556 po za wart ością dof inanso wania 7 497,60                                    

133 ePUAP-UPP92385653 2022-10-18T08:00:09.676 po za wart ością dof inanso wania 3 080,00                                    DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

134 ePUAP-UPP92385654 2022-10-18T08:00:09.681 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

135 ePUAP-UPP92385655 2022-10-18T08:00:09.685 po za wart ością dof inanso wania 7 500,00                                    TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

136 ePUAP-UPP92385657 2022-10-18T08:00:09.711 po za wart ością dof inanso wania 5 040,00                                    

137 ePUAP-UPP92385658 2022-10-18T08:00:09.714 po za wart ością dof inanso wania 7 500,49                                    Zalecamy załączenie kopii zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

138 ePUAP-UPP92385659 2022-10-18T08:00:09.724 po za wart ością dof inanso wania 31 360,00                                  niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

139 ePUAP-UPP92385660 2022-10-18T08:00:09.725 po za wart ością dof inanso wania 96 040,00                                  

140 ePUAP-UPP92385661 2022-10-18T08:00:09.801 po za wart ością dof inanso wania 7 280,00                                    

141 ePUAP-UPP92385663 2022-10-18T08:00:10.253 po za wart ością dof inanso wania 6 400,00                                    

142 ePUAP-UPP92385664 2022-10-18T08:00:10.264 po za wart ością dof inanso wania 2 800,00                                    

143 ePUAP-UPP92385666 2022-10-18T08:00:10.879 po za wart ością dof inanso wania 41 976,00                                  

144 ePUAP-UPP92385667 2022-10-18T08:00:10.888 po za wart ością dof inanso wania 3 200,00                                    

145 ePUAP-UPP92385668 2022-10-18T08:00:10.903 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    

146 ePUAP-UPP92385669 2022-10-18T08:00:11.373 po za wart ością dof inanso wania 22 080,00                                  

147 ePUAP-UPP92385670 2022-10-18T08:00:11.429 po za wart ością dof inanso wania 46 080,00                                  

148 ePUAP-UPP92385671 2022-10-18T08:00:11.450 po za wart ością dof inanso wania 2 000,00                                    

149 ePUAP-UPP92385673 2022-10-18T08:00:11.541 po za wart ością dof inanso wania 28 160,00                                  

150 ePUAP-UPP92385674 2022-10-18T08:00:11.552 po za wart ością dof inanso wania 9 840,00                                    
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151 ePUAP-UPP92385675 2022-10-18T08:00:11.564 po za wart ością dof inanso wania 5 992,00                                    

152 ePUAP-UPP92385676 2022-10-18T08:00:13.309 po za wart ością dof inanso wania 8 000,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

153 ePUAP-UPP92385678 2022-10-18T08:00:13.734 po za wart ością dof inanso wania 2 880,00                                    NA NIEBIESKO):

154 ePUAP-UPP92385682 2022-10-18T08:00:16.560 po za wart ością dof inanso wania 6 400,00                                    

155 ePUAP-UPP92385687 2022-10-18T08:00:22.151 po za wart ością dof inanso wania 7 040,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

156 ePUAP-UPP92385705 2022-10-18T08:00:28.297 po za wart ością dof inanso wania 2 880,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

157 ePUAP-UPP92385714 2022-10-18T08:00:34.191 7 000,00                                    157 ePUAP-UPP92385714 2022-10-18T08:00:34.191 po za wart ością dof inanso wania 7 000,00                                    

158 ePUAP-UPP92385717 2022-10-18T08:00:35.947 po za wart ością dof inanso wania 4 272,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

159 ePUAP-UPP92385723 2022-10-18T08:00:40.746 po za wart ością dof inanso wania 5 880,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

160 ePUAP-UPP92385827 2022-10-18T08:02:06.268 po za wart ością dof inanso wania 72 000,00                                  

161 ePUAP-UPP92385831 2022-10-18T08:02:10.402 po za wart ością dof inanso wania 6 320,00                                    Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 31 października włącznie.

162 ePUAP-UPP92385834 2022-10-18T08:02:12.542 po za wart ością dof inanso wania 97 344,00                                  Liczy się data nadania.

163 ePUAP-UPP92385854 2022-10-18T08:02:29.325 po za wart ością dof inanso wania 65 120,00                                  

164 ePUAP-UPP92385866 2022-10-18T08:02:36.975 po za wart ością dof inanso wania 37 200,00                                  DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

165 ePUAP-UPP92385896 2022-10-18T08:03:04.263 po za wart ością dof inanso wania 1 440,00                                    ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

166 ePUAP-UPP92385902 2022-10-18T08:03:10.691 po za wart ością dof inanso wania 10 400,00                                  TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

167 ePUAP-UPP92385942 2022-10-18T08:03:47.347 po za wart ością dof inanso wania 1 300,00                                    

168 ePUAP-UPP92386059 2022-10-18T08:05:27.380 po za wart ością dof inanso wania 12 000,00                                  Zalecamy załączenie kopii zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

169 ePUAP-UPP92386155 2022-10-18T08:06:35.682 po za wart ością dof inanso wania 2 880,00                                    niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

170 ePUAP-UPP92386377 2022-10-18T08:09:54.437 po za wart ością dof inanso wania 5 881,60                                    

171 ePUAP-UPP92387367 2022-10-18T08:20:59.013 po za wart ością dof inanso wania 6 800,00                                    

172 ePUAP-UPP92388998 2022-10-18T08:36:15.842 po za wart ością dof inanso wania 73 920,00                                  

173 ePUAP-UPP92389005 2022-10-18T08:36:19.502 po za wart ością dof inanso wania 6 400,00                                    

174 ePUAP-UPP92392096 2022-10-18T09:02:11.619 po za wart ością dof inanso wania 6 720,00                                    

175 ePUAP-UPP92393212 2022-10-18T09:10:42.472 po za wart ością dof inanso wania 1 520,00                                    


