
Szkolenie dotyczące działania „Różnicowanie w kierunku działalności  
nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

W  związku  planowanym  naborem  działań  „Różnicowanie  w  kierunku  działalności 
nierolniczej”  i  „Tworzenie  i  rozwój  mikroprzedsiębiorstw”  w  dniach  7-21  listopada  2012  r. 
Stowarzyszenie  „Lokalna  Grupa  Działania  Partnerstwo  Kaczawskie”  organizuje  szkolenie  dla 
beneficjentów tych działań. 

Serdecznie  zapraszamy  osoby  zamieszkujące  obszar  Partnerstwa  Kaczawskiego  tzn. 
Bolków  (bez  miasta  Bolków),  Krotoszyce,  Wojcieszów,  Złotoryja,  Mściwojów,  Męcinka, 
Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Wądroże Wielkie oraz Zagrodno, do udziału w szkoleniu 
przygotowującym do złożenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania w zakresie działań  Osi 4 
Leader  działanie  4.1/413  „Różnicowanie  w  kierunku  działalności  nierolniczej”  
i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Szkolenie poprowadzi Pan Bartłomiej Raczek. 

Termin: 25.10.2012 r.  – 9.00 - 17.00
Miejsce: Mściwojów, Wodomistrzówka przy świetlicy wiejskiej  

Program szkolenia: 
1. Rodzaj i zakres kosztów kwalifikowalnych inwestycji – 60 minut;
2. Szczegółowe omówienie i analiza przykładowego wniosku i Ekonomicznego Planu Operacji 

ze  szczególnym  zwróceniem uwagi  na  najczęściej  popełniane  przez  Beneficjentów  błędy 
(dotyczy działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”) – 45 minut;

3. Inne dokumenty niezbędne do pozytywnej weryfikacji wniosku przez Instytucję Wdrażającą – 
15 minut;

4. Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” – 75 minut;

5. Rodzaj  i  zakres  kosztów  kwalifikowalnych  inwestycji  w  ramach  działania  „Tworzenie  i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw”– 60 minut;

6. Szczegółowe omówienie i analiza przykładowego wniosku i Ekonomicznego Planu Operacji 
– 45 minut;

7. Inne dokumenty niezbędne do pozytywnej weryfikacji wniosku przez Instytucję Wdrażającą – 
15 minut;

8. Zakończenie i podsumowanie szkolenia – 10 minut.

Przewidywany czas szkolenia – 8 godzin zegarowych.

Osoby  zainteresowane  prosimy  o  telefoniczne –  76-872-87-18  lub  mailowe: 
agnieszka.lgd@onet.pl zgłoszenie  się  do  biura  LGD  do  pani  Agnieszki  Wegneris  do  
22 października  do godz. 15.00.
Informujemy,  że  organizator  zapewnia  poczęstunek  i  bezpłatne  materiały,  jednak  nie  ponosi 
kosztów dojazdu.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie 
ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie 

4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętność i aktywizacja” 
objętego PROW na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader
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