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1 ePUAP-UPP94136587 2022-11-15T08:00:00.210 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 960,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

2 ePUAP-UPP94136601 2022-11-15T08:00:00.306 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 750,00                                    NA NIEBIESKO):

3 ePUAP-UPP94136599 2022-11-15T08:00:00.314 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 750,00                                    

4 ePUAP-UPP94136600 2022-11-15T08:00:00.319 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 20 000,00                                  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

5 ePUAP-UPP94136602 2022-11-15T08:00:00.331 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 750,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

6 ePUAP-UPP94136606 2022-11-15T08:00:00.382 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 39 600,00                                  

7 ePUAP-UPP94136603 2022-11-15T08:00:00.384 45 600,00                                  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

Ostateczna lista fiszek

550 000,00

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

15-18.11.2022

24.11.2022

7 ePUAP-UPP94136603 2022-11-15T08:00:00.384 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 45 600,00                                  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

8 ePUAP-UPP94136604 2022-11-15T08:00:00.391 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 432,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

9 ePUAP-UPP94136610 2022-11-15T08:00:00.404 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 750,00                                    

10 ePUAP-UPP94136608 2022-11-15T08:00:00.408 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 840,00                                    Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 28 listopada włącznie.

11 ePUAP-UPP94136611 2022-11-15T08:00:00.422 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 16 000,00                                  Liczy się data nadania.

12 ePUAP-UPP94136613 2022-11-15T08:00:00.436 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 1 680,00                                    

13 ePUAP-UPP94136615 2022-11-15T08:00:00.472 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 27 560,00                                  DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

14 ePUAP-UPP94136618 2022-11-15T08:00:00.479 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 160,00                                    ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

15 ePUAP-UPP94136619 2022-11-15T08:00:00.518 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 1 520,00                                    TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

16 ePUAP-UPP94136622 2022-11-15T08:00:00.539 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 8 960,00                                    

17 ePUAP-UPP94136626 2022-11-15T08:00:00.587 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 26 250,00                                  Zalecamy załączenie kopii zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

18 ePUAP-UPP94136631 2022-11-15T08:00:00.619 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 400,00                                    niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

19 ePUAP-UPP94136632 2022-11-15T08:00:00.636 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 8 800,00                                    

20 ePUAP-UPP94136637 2022-11-15T08:00:00.723 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 200,00                                    

21 ePUAP-UPP94136639 2022-11-15T08:00:00.761 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 42 854,40                                  

22 ePUAP-UPP94136641 2022-11-15T08:00:00.777 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 920,00                                    

23 ePUAP-UPP94136643 2022-11-15T08:00:00.787 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 800,00                                    

24 ePUAP-UPP94136645 2022-11-15T08:00:00.809 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 11 200,00                                  

25 ePUAP-UPP94136646 2022-11-15T08:00:00.829 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 68 160,00                                  

26 ePUAP-UPP94136648 2022-11-15T08:00:00.834 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 5 040,00                                    

27 ePUAP-UPP94136651 2022-11-15T08:00:00.861 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 11 200,00                                  

28 ePUAP-UPP94136655 2022-11-15T08:00:00.870 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 2 880,00                                    

29 ePUAP-UPP94136653 2022-11-15T08:00:00.871 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 8 000,00                                    

30 ePUAP-UPP94136657 2022-11-15T08:00:00.872 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 45 000,00                                  
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31 ePUAP-UPP94136659 2022-11-15T08:00:00.906 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 7 360,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

32 ePUAP-UPP94136660 2022-11-15T08:00:00.938 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 3 280,00                                    NA NIEBIESKO):

33 ePUAP-UPP94136662 2022-11-15T08:00:00.938 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 13 500,00                                  

34 ePUAP-UPP94136664 2022-11-15T08:00:01.003 po za wart ością dof inanso wania (n ie do starczono  do kumentó w) 4 760,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

35 ePUAP-UPP94136665 2022-11-15T08:00:01.015 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 4 500,00                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

36 ePUAP-UPP94136667 2022-11-15T08:00:01.037 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 31 360,00                                  

37 ePUAP-UPP94136671 2022-11-15T08:00:01.080 15 280,00                                  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach37 ePUAP-UPP94136671 2022-11-15T08:00:01.080 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 15 280,00                                  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

38 ePUAP-UPP94136673 2022-11-15T08:00:01.082 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 6 240,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

39 ePUAP-UPP94136672 2022-11-15T08:00:01.088 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 1 600,00                                    

40 ePUAP-UPP94136674 2022-11-15T08:00:01.098 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 3 200,00                                    Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 28 listopada włącznie.

41 ePUAP-UPP94136677 2022-11-15T08:00:01.124 pr zyjęty w ramach warto ści dof inanso wania 60 000,00                                  Liczy się data nadania.

42 ePUAP-UPP94136678 2022-11-15T08:00:01.128 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 1 760,00                                    

43 ePUAP-UPP94136679 2022-11-15T08:00:01.136 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 0,80                                            DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

44 ePUAP-UPP94136684 2022-11-15T08:00:01.185 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 22 080,00                                  ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

45 ePUAP-UPP94136685 2022-11-15T08:00:01.187 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 6 240,00                                    TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

46 ePUAP-UPP94136687 2022-11-15T08:00:01.190 pr zyjety w ramach warto ści z listy rezerw ow ej (o czekuje na dostarczenie do kumentó w) 46 080,00                                  

47 ePUAP-UPP94136689 2022-11-15T08:00:01.196 po za wart ością dof inanso wania 5 600,00                                    Zalecamy załączenie kopii zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

48 ePUAP-UPP94136690 2022-11-15T08:00:01.201 po za wart ością dof inanso wania 9 920,00                                    niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

49 ePUAP-UPP94136694 2022-11-15T08:00:01.235 po za wart ością dof inanso wania 7 496,80                                    

50 ePUAP-UPP94136695 2022-11-15T08:00:01.239 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    

51 ePUAP-UPP94136696 2022-11-15T08:00:01.247 po za wart ością dof inanso wania 44 640,00                                  

52 ePUAP-UPP94136697 2022-11-15T08:00:01.270 po za wart ością dof inanso wania 15 000,00                                  

53 ePUAP-UPP94136698 2022-11-15T08:00:01.272 po za wart ością dof inanso wania 7 500,00                                    

54 ePUAP-UPP94136699 2022-11-15T08:00:01.272 po za wart ością dof inanso wania 7 360,00                                    

55 ePUAP-UPP94136700 2022-11-15T08:00:01.274 po za wart ością dof inanso wania 1 296,00                                    

56 ePUAP-UPP94136702 2022-11-15T08:00:01.311 po za wart ością dof inanso wania 6 240,00                                    

57 ePUAP-UPP94136706 2022-11-15T08:00:01.330 po za wart ością dof inanso wania 6 400,00                                    

58 ePUAP-UPP94136709 2022-11-15T08:00:01.333 po za wart ością dof inanso wania 3 711,85                                    

59 ePUAP-UPP94136712 2022-11-15T08:00:01.376 po za wart ością dof inanso wania 8 000,00                                    

60 ePUAP-UPP94136714 2022-11-15T08:00:01.424 po za wart ością dof inanso wania 6 240,00                                    
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61 ePUAP-UPP94136716 2022-11-15T08:00:01.483 po za wart ością dof inanso wania 30 000,00                                  Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

62 ePUAP-UPP94136722 2022-11-15T08:00:01.548 po za wart ością dof inanso wania 7 500,00                                    NA NIEBIESKO):

63 ePUAP-UPP94136724 2022-11-15T08:00:01.614 po za wart ością dof inanso wania 57 600,00                                  

64 ePUAP-UPP94136726 2022-11-15T08:00:01.645 po za wart ością dof inanso wania 8 400,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

65 ePUAP-UPP94136727 2022-11-15T08:00:01.649 po za wart ością dof inanso wania 37 200,00                                  dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

66 ePUAP-UPP94136731 2022-11-15T08:00:01.679 po za wart ością dof inanso wania 6 880,00                                    

67 ePUAP-UPP94136739 2022-11-15T08:00:01.941 7 360,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach67 ePUAP-UPP94136739 2022-11-15T08:00:01.941 po za wart ością dof inanso wania 7 360,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

68 ePUAP-UPP94136740 2022-11-15T08:00:01.941 po za wart ością dof inanso wania 6 400,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

69 ePUAP-UPP94136744 2022-11-15T08:00:02.067 po za wart ością dof inanso wania 14 400,00                                  

70 ePUAP-UPP94136746 2022-11-15T08:00:02.189 po za wart ością dof inanso wania 3 720,00                                    Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 28 listopada włącznie.

71 ePUAP-UPP94136748 2022-11-15T08:00:02.431 po za wart ością dof inanso wania 5 200,00                                    Liczy się data nadania.

72 ePUAP-UPP94136750 2022-11-15T08:00:02.452 po za wart ością dof inanso wania 6 800,00                                    

73 ePUAP-UPP94136753 2022-11-15T08:00:02.769 po za wart ością dof inanso wania 6 240,00                                    DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

74 ePUAP-UPP94136754 2022-11-15T08:00:02.840 po za wart ością dof inanso wania 6 400,00                                    ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

75 ePUAP-UPP94136756 2022-11-15T08:00:03.064 po za wart ością dof inanso wania 7 488,00                                    TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

76 ePUAP-UPP94136758 2022-11-15T08:00:03.223 po za wart ością dof inanso wania 6 240,00                                    

77 ePUAP-UPP94136761 2022-11-15T08:00:03.342 po za wart ością dof inanso wania 4 400,00                                    Zalecamy załączenie kopii zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

78 ePUAP-UPP94136762 2022-11-15T08:00:03.363 po za wart ością dof inanso wania 3 160,00                                    niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

79 ePUAP-UPP94136764 2022-11-15T08:00:03.447 po za wart ością dof inanso wania 46 080,00                                  

80 ePUAP-UPP94136765 2022-11-15T08:00:03.752 po za wart ością dof inanso wania 3 711,85                                    

81 ePUAP-UPP94136770 2022-11-15T08:00:04.234 po za wart ością dof inanso wania -                                              

82 ePUAP-UPP94136783 2022-11-15T08:00:06.954 po za wart ością dof inanso wania 5 200,00                                    

83 ePUAP-UPP94136784 2022-11-15T08:00:06.969 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    

84 ePUAP-UPP94136797 2022-11-15T08:00:10.113 po za wart ością dof inanso wania 4 160,00                                    

85 ePUAP-UPP94136802 2022-11-15T08:00:10.911 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    

86 ePUAP-UPP94136814 2022-11-15T08:00:13.558 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    

87 ePUAP-UPP94136818 2022-11-15T08:00:14.528 po za wart ością dof inanso wania 39 600,00                                  

88 ePUAP-UPP94136834 2022-11-15T08:00:20.647 po za wart ością dof inanso wania 3 432,00                                    

89 ePUAP-UPP94136854 2022-11-15T08:00:27.891 po za wart ością dof inanso wania 4 200,00                                    
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90 ePUAP-UPP94136856 2022-11-15T08:00:29.080 po za wart ością dof inanso wania 6 240,00                                    Dotyczy fiszek przyjętych z listy rezerowej (OZNACZONYCH

91 ePUAP-UPP94136874 2022-11-15T08:00:40.091 po za wart ością dof inanso wania 2 480,00                                    NA NIEBIESKO):

92 ePUAP-UPP94136875 2022-11-15T08:00:40.144 po za wart ością dof inanso wania 1 760,00                                    

93 ePUAP-UPP94136891 2022-11-15T08:00:47.627 po za wart ością dof inanso wania 6 400,00                                    Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

94 ePUAP-UPP94136895 2022-11-15T08:00:51.739 po za wart ością dof inanso wania 3 711,85                                    dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:

95 ePUAP-UPP94136960 2022-11-15T08:01:41.220 po za wart ością dof inanso wania 2 224,00                                    

96 ePUAP-UPP94137056 2022-11-15T08:02:42.660 7 200,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach96 ePUAP-UPP94137056 2022-11-15T08:02:42.660 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

97 ePUAP-UPP94137154 2022-11-15T08:03:35.420 po za wart ością dof inanso wania 4 160,00                                    al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

98 ePUAP-UPP94137171 2022-11-15T08:03:47.840 po za wart ością dof inanso wania 7 200,00                                    

99 ePUAP-UPP94137306 2022-11-15T08:05:16.750 po za wart ością dof inanso wania 3 600,00                                    Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 28 listopada włącznie.

100 ePUAP-UPP94137389 2022-11-15T08:06:01.691 po za wart ością dof inanso wania 3 750,00                                    Liczy się data nadania.

101 ePUAP-UPP94137495 2022-11-15T08:06:48.537 po za wart ością dof inanso wania 4 000,00                                    

102 ePUAP-UPP94138342 2022-11-15T08:15:53.760 po za wart ością dof inanso wania 19 200,00                                  DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM

103 ePUAP-UPP94138463 2022-11-15T08:17:42.706 po za wart ością dof inanso wania 2 800,00                                    ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU

104 ePUAP-UPP94139316 2022-11-15T08:25:46.096 po za wart ością dof inanso wania 6 480,00                                    TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

105 ePUAP-UPP94139977 2022-11-15T08:31:20.551 po za wart ością dof inanso wania 57 600,00                                  

106 ePUAP-UPP94140258 2022-11-15T08:33:52.858 po za wart ością dof inanso wania 5 000,00                                    Zalecamy załączenie kopii zaświadczeń ZUS i US, nie starszych 

107 ePUAP-UPP94140945 2022-11-15T08:39:20.189 po za wart ością dof inanso wania 4 280,00                                    niż 3 m-ce, co przyspiesza podpisanie umowy o dofinansowanie

108 ePUAP-UPP94143715 2022-11-15T09:00:01.717 po za wart ością dof inanso wania 3 840,00                                    

109 ePUAP-UPP94150216 2022-11-15T09:44:47.429 po za wart ością dof inanso wania 7 480,00                                    

110 ePUAP-UPP94177999 2022-11-15T12:27:02.677 po za wart ością dof inanso wania 2 880,00                                    

111 ePUAP-UPP94289775 2022-11-16T13:26:16.709 po za wart ością dof inanso wania 1 576,00                                    

112 ePUAP-UPP94428572 2022-11-18T08:01:35.504 po za wart ością dof inanso wania 472,00                                        

113 ePUAP-UPP94428543 2022-11-18T08:01:21.244 po za wart ością dof inanso wania 2 072,00                                    

114 ePUAP-UPP94428527 2022-11-18T08:01:13.483 po za wart ością dof inanso wania 1 992,00                                    

115 ePUAP-UPP94428510 2022-11-18T08:01:04.283 po za wart ością dof inanso wania 2 472,00                                    


