
 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” 
ul. A. Zina 1, 17 – 200 Hajnówka, NIP 6030028845  REGON 200080369 

Biuro: ul. Parkowa 3, 17 – 200 Hajnówka 

PROGRAM SZKOLENIA 

z zakresu Podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

TERMIN I MIEJSCE: 12 grudnia 2018, sala nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce 

 

08:00 Rejestracja, wydawanie materiałów 

08:10 - 10:15 

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające podjąd lub 
rozwinąd działalnośd gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społecznośd: 

 podstawy prawne i inne źródła informacji dla beneficjentów, 

 kto może skorzystad z premii – podstawowe wymogi dla Wnioskodawców, 

 zasady, forma i zakres wsparcia,  

 kryteria dostępu do wsparcia, 

 realizacja operacji – co obejmuje i ile trwa, 

 wskaźniki realizacji celów, 

 zasady podejścia do „kwalifikowalności” wydatków stanowiących podstawę 
wyliczenia kwoty premii – racjonalnośd, zasadnośd i celowośd wydatków 
określona w umowie a koszty przedstawiane do rozliczenia. Możliwośd 
akceptacji odchyleo a limity weryfikowane we wniosku, określone w 
umowie.  

 przykładowe koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty premii 

 zasady ubiegania się o refundację kosztów na rozwój działalności 
gospodarczej. 

10:15 - 10:30 Przerwa kawowa 

10:30 - 12:45 

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

 najważniejsze elementy ogłoszenia o naborze wniosków – jak przygotowad 
dokumentację aplikacyjną i złożyd ją do LGD, 

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

 podstawowe zobowiązania beneficjenta. 

Omówienie wzorów wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu oraz praktyczne 
aspekty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz 
skompletowaniem załączników do wniosku.  

Przełożenie omawianych kryteriów dostępu do wsparcia oraz lokalnych kryteriów 
wyboru na dokumentację aplikacyjną. 

12:45 - 13:15 Przerwa na lunch 

13:15-15:55 

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 wyliczeo. Interpretacja 
wyników, w szczególności ekonomicznego uzasadnienia operacji. 

15:55-16:10 Dodatkowe pytania. Indywidualne konsultacje.  

16:10 Zakooczenie szkolenia. 

 


