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ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE 

DOT. NOWEJ I ROZWIJANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – W RAMACH PROW 2014-2020 

 

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące warunków i sposobów realizacji i rozliczania 

projektów w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” serdecznie zaprasza na bezpłatne 

spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące „ Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz 

praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji  aplikacyjnej przez wnioskodawców 

podejmujących działalność gospodarczą lub rozwijających działalność gospodarczą” w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) wdrażanej przez Lokalną Grupę 

Działania Stowarzyszenie ”Mroga” 

 

Data i miejsce spotkania informacyjno – konsultacyjnego: 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej: 11 lipca 2017 r. (wtorek) - sala konferencyjna Urzędu 

Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, Brzeziny 

Czas trwania spotkania: 8.15 – 15.45 

2. Rozwijanie działalności gospodarczej: 12 lipca 2017 r. (środa) - sala konferencyjna Urzędu 

Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, Koluszki 

Czas trwania spotkania: 8.15 – 15.45 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RAMOWY ZAKRES SPOTKANIA: 

Termin spotkania:  11.07.2017 r. w godz. 8:30 – 15:45 

Miejsce spotkania:  Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 
 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

08:15-
08:30 

Rejestracja, wydawanie materiałów 

08:30-
10:30 

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: 
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 podstawy prawne i inne źródła informacji dla beneficjentów, 

 kto może skorzystać z premii– podstawowe wymogi dla Wnioskodawców, 

 zasady, forma i zakres wsparcia, kwota premii, 

 kryteria dostępu do wsparcia, 

 realizacja operacji – co obejmuje i ile trwa, 

 wskaźniki realizacji celów, 

 racjonalność planowanych do poniesienia kosztów a wybór wykonawców zadań, 

 przykładowe koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty premii. 

10:30-
10:45 

Przerwa kawowa 

10:45-
12:45 

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

 najważniejsze elementy ogłoszenia o naborze wniosków – jak w przygotować 
dokumentację aplikacyjną i złożyć ją do LGD, 

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

 podstawowe zobowiązania beneficjenta. 

Omówienie wzoru 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. 

12:45-
13:15 

Przerwa lunch 

13:15-
15:15 

Omówienie załączników do wniosku o przyznanie pomocy – dla osób podejmujących, ze 
szczególnym uwzględnienie załączników dotyczących pomocy de minimis oraz 
biznesplanu. 

15:15-
15:45 

Dodatkowe pytania. 

15:45 Zakończenie 

 

 

RAMOWY ZAKRES SPOTKANIA: 

Termin spotkania:  12.07.2017 r. w godz. 8:30 – 15:45 

Miejsce spotkania:  Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 
    
ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

08:15-
08:30 

Rejestracja, wydawanie materiałów 

08:30-
10:00 

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające rozwinąć działalność 
gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: 
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 podstawy prawne i inne źródła informacji dla beneficjentów, 

 kto może skorzystać z refundacji – podstawowe wymogi dla Wnioskodawców, 

 zasady, forma i zakres wsparcia,  

 kryteria dostępu do wsparcia, 

 realizacja operacji – co obejmuje i ile trwa, 

 wskaźniki realizacji celów, 

 racjonalność planowanych do poniesienia kosztów a wybór wykonawców zadań, 

 przykładowe koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty pomocy. 

10:00-
10:15 

Przerwa kawowa 

10:15-
12:45 

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

 najważniejsze elementy ogłoszenia o naborze wniosków – jak w przygotować 
dokumentację aplikacyjną i złożyć ją do LGD, 

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

 podstawowe zobowiązania beneficjenta. 

Omówienie wzoru wniosku o przyznanie pomocy – dla osób rozwijających działalność 
gospodarczą – praktyczne aspekty związane z przygotowaniem dokumentacji 
aplikacyjnej.  
Przełożenie omawianych kryteriów dostępu do wsparcia oraz lokalnych kryteriów wyboru 
na dokumentację aplikacyjną. 

12:45-
13:15 

Przerwa luch 

13:15-
15:15 

Omówienie załączników do wniosku o przyznanie pomocy – dla osób rozwijających 
działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnienie załączników de dotyczących 
wielkości przedsiębiorstwa, pomocy de minimis oraz biznesplanu. 

15:15-
15:45 

Dodatkowe pytania. 

15:45 Zakończenie 

 

 

 


