
 

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.”  

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

 

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

„Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” 
 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:   26 WRZEŚNIA 2012 ROKU GODZ. 1000 

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

(LGD „Partnerstwo Sowiogórskie zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia 
szkolenia w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie 
internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl  najpóźniej 25 września 2012r. do godz. 12:00) 

10:00 – 10:10 – Przywitanie i omówienie programu; 
10:10 – 10:30 – Co to jest  Leader, LGD i LSR, w ramach PROW 2007-2013;  
10:30 – 11:00 – Lokalna Strategia Rozwoju – „Małe projekty” a cele oraz przedsięwzięcia, 

lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów; 
11:00 – 11:30 – Lokalna Strategia Rozwoju – „Odnowa i rozwój wsi” a cele oraz 

przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów; 
11:30 – 11:45 – przerwa; 
11:45 – 12:45 – Zasady i reguły wsparcia dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe 

projekty” - Beneficjenci, Warunki i tryb przyznania pomocy, Koszty 
kwalifikowane oraz niekwalifikowane, Wysokość dofinansowania;  

12:45 – 13:45 – Omówienie zakresu zadań możliwych do sfinansowania w ramach operacji 
„małe projekty” oraz „odnowa i rozwój wsi”; 

13:45 – 14:00 – przerwa; 
14:00 – 16:30 – Warsztaty i konsultacje – omówienie formularzy wniosku dla operacji „Odnowa 

i rozwój wsi oraz Małe projekty”, omówienie załączników  
oraz jego wypełnianie – omówienie najczęściej popełnianych błędów, 
konsultacje pomysłów na operacje w ramach operacji „Odnowa i rozwój wsi” 
oraz „Małe projekty”; 

16:30 – zakończenie szkolenia.  
 
Przerwy nie są uwzględniane w godzinach szkoleniowych – czas trwania szkolenia stanowi  

6 godzin zegarowych (8 godzin szkoleniowych) plus 30 minut przerw.    

 

Prowadzący: Paweł Antoniewicz   

 

http://www.partnerstwo.sowiogorskie.pl/

