
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Programy szkoleń  
 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania PROW 2014-2020: 19.2 
 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” Operacje polegające na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 

 
Pieszyce, Centrum Kultury, dnia 15 listopada 2016r. 

PROGRAM 
 

CCZZAASS::  TTEEMMAATTYYKKAA::  

1 godzina 
Tworzenie, zarządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej: 
 - podejmowanie działalności gospodarczej  - przepisy prawne; 
 - formy prowadzenia działalności i zasady ich rozliczania; 

0,5 godziny 

Tworzenie, zarządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej c.d.: 
- główne obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy wynikające  
  z obowiązujących przepisów prawa (US, ZUS, itp.); 
- podstawowe zagadnienia kodeksu pracy i BHP 

1 godzina 

Zasady wsparcia w ramach PROW 2014-2020: 
- podstawy prawne uzyskania wsparcia w ramach działania 19.2 PROW       
  2014-2020; 
- zakres wsparcia 

1 godzina 
Zasady wsparcia w ramach PROW 2014-2020 c.d.: 
- kryteria dostępu, forma pomocy, beneficjenci 
 - warunki kwalifikowalności 

1 godzina 
Zasady wsparcia w ramach PROW 2014-2020 c.d.: 
- zasady wypełnienia wniosków;   
- ocena wniosków z uwzględnieniem lokalnych kryteriów wyboru;  

1,5 godziny 
 Warsztaty / konsultacje – 
 - rozliczanie projektu – Wniosek o Płatność – podstawowe informacje.  

 
Czas przerw zostanie dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania PROW 2014-2020: 19.2 



 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” Operacje polegające na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 

 
Walim, Centrum Kultury i Turystyki, dnia 16 listopada 2016r. 

PROGRAM 
 

CCZZAASS::  TTEEMMAATTYYKKAA::  

1 godzina 
Tworzenie, zarządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej: 
 - podejmowanie działalności gospodarczej  - przepisy prawne; 
 - formy prowadzenia działalności i zasady ich rozliczania; 

0,5 godziny 

Tworzenie, zarządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej c.d.: 
- główne obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy wynikające  
  z obowiązujących przepisów prawa (US, ZUS, itp.); 
- podstawowe zagadnienia kodeksu pracy i BHP 

1 godzina 

Zasady wsparcia w ramach PROW 2014-2020: 
- podstawy prawne uzyskania wsparcia w ramach działania 19.2 PROW       
  2014-2020; 
- zakres wsparcia 

1 godzina 
Zasady wsparcia w ramach PROW 2014-2020 c.d.: 
- kryteria dostępu, forma pomocy, beneficjenci 
 - warunki kwalifikowalności 

1 godzina 
Zasady wsparcia w ramach PROW 2014-2020 c.d.: 
- zasady wypełnienia wniosków;   
- ocena wniosków z uwzględnieniem lokalnych kryteriów wyboru;  

1,5 godziny 
 Warsztaty / konsultacje – 
 - rozliczanie projektu – Wniosek o Płatność – podstawowe informacje.  

 
Czas przerw zostanie dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Szkolenie dla pracowników Biura LGD oraz potencjalnych beneficjentów działania PROW 
2014-2020: 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” Operacje polegające na podejmowaniu i rozwijaniu 
działalności gospodarczej 

 
Głuszyca, Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, dnia 17 listopada 2016r. 

PROGRAM 
 

CCZZAASS::  TTEEMMAATTYYKKAA::  

1 godzina 
Tworzenie, zarządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej: 
 - podejmowanie działalności gospodarczej  - przepisy prawne; 
 - formy prowadzenia działalności i zasady ich rozliczania; 

0,5 godziny 

Tworzenie, zarządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej c.d.: 
- główne obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy wynikające  
  z obowiązujących przepisów prawa (US, ZUS, itp.); 
- podstawowe zagadnienia kodeksu pracy i BHP 

1 godzina 

Zasady wsparcia w ramach PROW 2014-2020: 
- podstawy prawne uzyskania wsparcia w ramach działania 19.2 PROW       
  2014-2020; 
- zakres wsparcia 

1 godzina 
Zasady wsparcia w ramach PROW 2014-2020 c.d.: 
- kryteria dostępu, forma pomocy, beneficjenci 
 - warunki kwalifikowalności 

1 godzina 
Zasady wsparcia w ramach PROW 2014-2020 c.d.: 
- zasady wypełnienia wniosków;   
- ocena wniosków z uwzględnieniem lokalnych kryteriów wyboru;  

1,5 godziny 
 Warsztaty / konsultacje – 
 - rozliczanie projektu – Wniosek o Płatność – podstawowe informacje.  

1 godzina   
Blok dla 
pracowników 
Biura LGD 

Tworzenie, zarządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej -  
Na potrzeby doradztwa kierowanego do beneficjentów zamierzających 
aplikować o środki z budżetu LGD  

 
Czas przerw zostanie dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia. 

 
 


