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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Baranów  Janowiec    Kazimierz Dolny   Końskowola  Kurów  Markuszów  Nałęczów  Puławy  Wąwolnica  Wojciechów  Żyrzyn 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Działania: 
 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  

Poddziałanie: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”   
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

 

PROGRAM SZKOLENIA:  
„PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY  

w zakresie: 
- rozwijania działalności gospodarczej  

w ramach inicjatywy LEADER 
 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 
 
TERMIN I MIEJSCE SZKOLEŃ:  
- 6 września 2019 r. w Biurze LGD w Kośminie; 
 
 
ADRESACI SZKOLEŃ: Przedsiębiorcy prowadzący mikroprzedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa (z obszaru działania 
LGD „Zielony Pierścień”), którzy planują ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój swojej firmy z inicjatywy LEADER w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
 
do godz. 09.00 – przyjazd uczestników, rejestracja i serwis kawowy 

09.00 – 09.15 – Przywitanie uczestników i informacja o planowanym naborze wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3: 
Wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw 

09.15 – 10.00 – Zasady przyznawania wsparcia finansowego i kryteria oceny wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3;  

10.00 – 10.30 – Omówienie formularza i instrukcji wypełniania wniosku;  

10.30 – 10.50 – Przerwa kawowa; 

10.50 – 12.00 – Omówienie formularza i instrukcji wypełniania wniosku cd., załączniki do wniosku; 

12.00 – 12.20 - Obowiązki beneficjentów wynikające z umowy o wsparcie finansowe oraz stosowanie zasady 
konkurencyjności podczas wdrażania operacji; 

12.20 – 12.40 - Przerwa kawowa;  

12.40 – 15.00 - Zakres biznesplanu obowiązujący na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy finansowej na rozwój 
działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER, w tym sformułowanie  celów pośrednich i końcowych, projekcja 
ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług, obliczenie NPV; 

15.00 – Zakończenie szkolenia. 

 

 


