
 

„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”   z wyłączeniem operacji polegających  

na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
 

Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich,  
dn. 8 listopada 2016r. godzina 13:00 

 
PROGRAM 

 

Czas: Tematyka: 

1 godzina 

Podstawy prawne uzyskania wsparcia w ramach działania 19.2 PROW 
2014-2020 - informacje podstawowe;  
Działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 – 
charakterystyka operacji - informacje ogólne o zakresie wdrażania LSR. 

1,5 
godziny 

Działanie 19.2  cd.: Operacje wdrażane przez podmioty inne niż LGD  
z wyłączeniem operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu 
działalności gospodarczej - zakres wsparcia, kryteria dostępu, forma pomocy, 
beneficjenci, warunki kwalifikowalności, VAT i inne. 

1 godzina 
Ocena wniosków z uwzględnieniem lokalnych kryteriów wyboru - 
prezentacja przebiegu procedury oceny i wyboru wniosków do finansowania 
przez LGD i SW; prezentacja lokalnych kryteriów wyboru z dyskusją. 

1,5 
godziny 

Dokumentacja aplikacyjna - zasady wypełnienia wniosków, załączniki, 
uwagi dotyczące dokumentacji dla poszczególnych typów operacji (m.in. 
inwestycje budowlane itp.), forma  i kompletność dokumentacji 

0,5 
godziny 

Rozliczanie projektu - wniosek o płatność – podstawowe informacje; jak 
dokumentować realizację operacji - dobre praktyki oraz błędy i pułapki. 
Pytania i odpowiedzi. 

0,5 
godziny 

Pytania uczestników szkolenia i dyskusja. Informacje LGD dotyczące stanu 
przygotowania i terminu naboru wniosków. 

 

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 potencjalnych beneficjentów działania PROW 2014-2020:  
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem operacji polegających  
na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 

 
 

Centrum Kultury Jedlina Zdrój, dn. 9 listopada 2016r. godzina 9:00 
 

PROGRAM 
 

Czas: Tematyka: 

1 godzina 

Podstawy prawne uzyskania wsparcia w ramach działania 19.2  
PROW 2014-2020 - informacje podstawowe;  
Działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 – 
charakterystyka operacji - informacje ogólne o zakresie wdrażania LSR. 

1,5 godziny 

Działanie 19.2  cd.: Operacje wdrażane przez podmioty inne niż LGD  
z wyłączeniem operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu 
działalności gospodarczej - zakres wsparcia, kryteria dostępu, forma pomocy, 
beneficjenci, warunki kwalifikowalności, VAT  i inne. 

1 godzina 
Ocena wniosków z uwzględnieniem lokalnych kryteriów wyboru - 
prezentacja przebiegu procedury oceny i wyboru wniosków do finansowania 
przez LGD i SW; prezentacja lokalnych kryteriów wyboru z dyskusją. 

1,5 godziny 
Dokumentacja aplikacyjna - zasady wypełnienia wniosków, załączniki, uwagi 
dotyczące dokumentacji dla poszczególnych typów operacji (m.in. inwestycje 
budowlane itp.), forma i kompletność dokumentacji 

0,5 godziny 
Rozliczanie projektu - wniosek o płatność – podstawowe informacje; jak 
dokumentować realizację operacji - dobre praktyki oraz błędy i pułapki. 
Pytania i odpowiedzi. 

0,5 godziny 
Pytania uczestników szkolenia i dyskusja. Informacje LGD dotyczące stanu 
przygotowania i terminu naboru wniosków. 

 

Czas przerw zostanie dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia. 

 


