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BEZPŁATNE SZKOLENIE 

DLA WNIOSKODAWCÓW Z OBSZARU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY   

DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY  

ORAZ PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ  

W ZAKRESIE ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

W związku z planowaniem (we wrześniu) naboru wniosków o przyznanie pomocy, w zakresie 

„Rozwijania działalności gospodarczej”, zachęcamy osoby, które zamierzają złożyć wnioski w tym 

zakresie, do zgłaszania się na bezpłatne szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie 

pomocy oraz praktycznych wskazówek przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.  

 

Dane organizacyjne szkoleń: 

 

Dla ułatwienia organizacji szkoleń prosimy zainteresowane osoby o wcześniejsze zgłoszenie 

w biurze LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

i odesłanie go na adres e – mail: dolinapilicy@onet.eu bądź złożenie bezpośrednio w biurze LGD: św. 

Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 

 

Wszystkie osoby, które terminowo odeślą lub złożą formularz zgłoszeniowy zostaną 

zakwalifikowane na szkolenie 

Zapisy na szkolenie trwają do dnia 02.05.2018r. do godz. 16
00 

 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 

http://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=787 

 

 

 

 

 

 

 

Termin Miejsce Godziny 

08.05.2018  Opoczno 

 

 

Urząd Miejski w Opocznie 

Sala USC 

ul. Staromiejska 6 

26 - 300 Opoczno 

8
45 

- 16
30
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Program szkolenia: 

08:45-09:00 Rejestracja, wydawanie materiałów 

09:00-11:00 Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność: 

 podstawy prawne i inne źródła informacji dla beneficjentów, 

 kto może skorzystać z refundacji – podstawowe wymogi dla Wnioskodawców, 

 zasady, forma i zakres wsparcia, kwota pomocy, 

 kryteria dostępu do wsparcia, 

 realizacja operacji – co obejmuje i ile trwa, 

 wskaźniki realizacji celów, 

 racjonalność planowanych do poniesienia kosztów a konkurencyjny wybór 

wykonawców zadań, 

 przykładowe koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty pomocy,  

 limity kosztów oraz limity dla beneficjentów. 

11:00-11:15 Przerwa kawowa 

11:15-13:15 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. Praktyczne aspekty związane  

z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz kompletowaniem załączników do 

wniosku.  

Przełożenie omawianych kryteriów dostępu do wsparcia oraz lokalnych kryteriów 

wyboru na dokumentację aplikacyjną. 

13:15-13:30 Przerwa kawowa 

13:30-15:30 Omówienie załączników do wniosku o przyznanie pomocy, ze szczególnym 

uwzględnienie załączników dotyczących pomocy de minimis oraz biznesplanu. 

Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej. 

Praca na przykładach, omówienie zasad dokonywania wyliczeń. Interpretacja 

wyników,  

w szczególności ekonomicznego uzasadnienia operacji. 

15:30-16:30 Dodatkowe pytania. Indywidualne konsultacje.  

16:30 Zakończenie 

 


