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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Szkolenia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  

„Region Sanu i Trzebośnicy” 

serdecznie zaprasza na: 

Szkolenie:  

Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej oraz praktyczne 

wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej,  ze 

szczególnym uwzględnieniem biznes planu 

 

CEL SZKOLENIA: przekazanie uczestnikom  informacji o zasadach ubiegania się  

o przyznanie pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność oraz praktycznych wskazówek pozwalających na prawidłowe 

wypełnienie wniosków o przyznanie pomocy, skompletowanie wymaganych załączników do wniosków 

w zależności od zakresu wsparcia oraz zasad sporządzania biznesplanów. 

FORMA SZKOLENIA: Szkolenie będzie miało formę wykładu (I część) oraz praktycznych warsztatów (II 

część). 

W I części szkolenia, na podstawie prezentacji zostaną omówione szczegółowe zasady ubiegania się o 

wsparcie. Ponadto, uczestniczy szkolenia uzyskają pełną informację o zasadach oceny projektów przez 

Radę oraz sposobie dokumentowania spełniania lokalnych kryteriów wyboru. 

W II części szkolenia, odbędą się praktyczne warsztaty, w ramach których na wzorach dokumentów 

aplikacyjnych (Excel, Word) omówione zostaną najczęściej popełniane błędy we wniosku o przyznanie 

pomocy, zasady sporządzania załączników składanych na wzorach udostępnianych wraz z 

dokumentacją aplikacyjną oraz określony zostanie wykaz wymaganych załączników, warunkujących 

kompletność dokumentacji aplikacyjnej. 

W trakcie warsztatów będą również przedstawiane przykładowe projekty, koszty i sposób wyliczenia 

limitów, żeby jak najlepiej przygotować potencjalnych beneficjentów do przygotowania dokumentacji 

aplikacyjnej.  
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Szkolenia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA: 

Miejsce: Wierzawice 874, budynek Starego Miasta – Park, I piętro sala konferencyjna 

Termin: 25 września 2017 

Godziny: 8:15 – 15:45 

Prowadzący: Marzena Cieślak 

 

08:15-08:30 Rejestracja, wydawanie materiałów.  

08:30-9:30 

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające podjąć działalność 
gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: 

 podstawy prawne i kryteria dostępu do wsparcia, 

 realizacja operacji – co obejmuje i ile trwa, 

 wskaźniki realizacji celów, 

 racjonalność, zasadność i celowość planowanych do poniesienia kosztów, 

 przykładowe koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty premii. 

9:30-10:45 

Nabory wniosków o przyznanie pomocy oraz wybór operacji przez Radę LGD: 

 najważniejsze elementy oceny wniosków oraz szczegółowy opis kryteriów wyboru 
operacji i ich wpływ na kształt dokumentów aplikacyjnych, 

 podstawowe zobowiązania beneficjenta. 

Najczęściej popełniane błędy we wniosku o przyznanie pomocy – dla osób podejmujących 
– praktyczne aspekty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Przełożenie 
omawianych kryteriów dostępu do wsparcia oraz lokalnych kryteriów wyboru na 
dokumentację aplikacyjną. 

10:45-11:00 Przerwa 

11:00-13:00 
Omówienie załączników do wniosku o przyznanie pomocy – dla osób podejmujących, ze 
szczególnym uwzględnieniem biznesplanu. 

13:00-13:45 Obiad 

13:45-14:30 

Zasady przygotowania i realizacji operacji ze szczególnym uwzględnieniem wymogów 
wynikających z umów. Dokumentowanie osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego  
w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do 
dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy. Weryfikacja założeń 
przyjętych na etapie tworzenia biznesplanu. 

14:30-15:30 

Założenie działalności gospodarczej i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, zasady 
podejścia do „kwalifikowania” podatku VAT.  

Grupy defaworyzowane a dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa. 

15:30 – 15:45 Podsumowanie i zakończenie szkolenia 

 


