
 

Zadanie realizowane przez LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013 dofinansowany z krajowych środków publicznych  

i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

PROGRAM SZKOLENIA INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO 
 
zorganizowanego dla potencjalnych wnioskodawców w ramach operacji:  
 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:   15  MARCA  2012 ROKU GODZ. 1100 

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie 

 Powitanie i wskazanie podstaw prawnych dotyczących działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” oraz działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”   
i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.  

 Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej  w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” – kryteria dostępu, wpisanie się planowanej do podjęcia bądź 
rozwinięcia działalności w kody Polskiej Klasyfikacji Działalności objęte wsparciem 
finansowym, wykonalność techniczno – ekonomiczna projektu.  

 Rodzaj i zakres kosztów kwalifikowanych inwestycji – bardzo szczegółowe omówienie 
rodzaju kosztów kwalifikowanych możliwych do poniesienia w ramach działania 311 i 312 
z uwzględnieniem niuansów proceduralnych i sposobu weryfikacji wniosków przez 
Instytucję Wdrażającą. Szczególny nacisk na inwestycje budowlane – uwagi dotyczące 
poprawnego opracowania dokumentacji projektowo – pokoleniowej (kategorie obiektów, 
na które możliwe jest wsparcie finansowe.  

 Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie  
w kierunku działalności nierolniczej” – kryteria dostępu, wpisanie się planowanej do 
podjęcia bądź rozwinięcia działalności w kody Polskiej Klasyfikacji Działalności objęte 
wsparciem finansowym, wykonalność techniczno – ekonomiczna projektu.  

 Koszty kwalifikowane dla działania 311 i 312  

 Szczegółowe omówienie i analiza przykładowego wniosku i Ekonomicznego Planu Operacji 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy dla 
działań 311 i 312  

 Inne dokumenty niezbędne do pozytywnej weryfikacji wniosku przez Instytucję Wdrażającą  

 Cele Lokalnej Grupy Działania oraz kryteria wyboru operacji wynikające z LSR  

 Zakończenie i podsumowanie szkolenia 

W trakcie szkolenia przewidziane konsultacje oraz pytania do omawianych zagadnień. 

 Przewidywany czas trwania szkolenia:  8 godzin szkoleniowych (8x45 min.)  
                                                                                    w tym dwie przerwy  


