SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
MIEJSCOWOŚĆ

PROWADZĄCA: MARZENA CIEŚLAK
TERMIN: 20 marca 2017 r. 5h (13-18.00)
PROGRAM:
12:4513:00

Rejestracja, wydawanie materiałów

13:0014:30

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające
podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą 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 premii lub refundacji – podstawowe
wymogi dla Wnioskodawców,
 zasady, forma i zakres wsparcia, kwota premii,
 kryteria dostępu do wsparcia,
 realizacja operacji – co obejmuje i ile trwa,
 wskaźniki realizacji celów,
 racjonalność planowanych do poniesienia kosztów a wybór
wykonawców zadań,
 przykładowe koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty
pomocy lub kwoty premii.

14:3014:45

Przerwa kawowa

14:4515:45

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 Ziemia
Pszczyńska,
 najważniejsze elementy oceny wniosków oraz szczegółowy opis
kryteriów wyboru operacji i ich wpływ na kształt dokumentów
aplikacyjnych,
 podstawowe zobowiązania beneficjenta.

15:4516:15

Omówienie wzoru wniosku o przyznanie pomocy – dla osób
podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą – praktyczne
aspekty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.
Przełożenie omawianych kryteriów dostępu do wsparcia oraz
lokalnych kryteriów wyboru na dokumentację aplikacyjną.

16:1516:30

Przerwa kawowa

16:3017:30

Omówienie załączników do wniosku o przyznanie pomocy – dla osób
podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą, ze
szczególnym uwzględnienie załączników de dotyczących wielkości
przedsiębiorstwa, pomocy de minimis oraz biznesplanu.

PSZCZYNA
Starostwo Powiatowe
- sala sesyjna, Ip.
ul. 3 Maja 10,
43-200 Pszczyna
NA TO SPOTKANIE
OBOWIĄZUJĄ
WCZEŚNIEJSZE
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
DO DNIA 16.03.2017
TEL.: 32/210 02 12

17:4518:00

Dodatkowe pytania.
Zakończenie szkolenia.

SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
MIEJSCOWOŚĆ

PROWADZENIE: Inwestycje Rozwój Personel Sp. z o.o.
TERMIN: 21 marca 2017 r. 3h 16.00 - 19.00
PROGRAM:

BIERUŃ
Centrum Inicjatyw
Gospodarczych,
- sala konferencyjna
ul. Turystyczna 1,
43-150 Bieruń
BRAK KONIECZNOŚCI
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

1. Co to jest biznesplan ? – omówienia ogólnych zasad
tworzenia dokumentu
2. Dlaczego biznesplan jest ważny jako załącznik do
Wniosku o Przyznanie Pomocy ? – omówienie zapisów
rozporządzenia i LSR
3. Jak przygotować biznesplan ? – omówienie
poszczególnych punktów formularza biznesplanu na
przykładzie
4. Czego unikać przy tworzeniu biznesplanu ? – omówienie
najczęściej popełnianych błędów

SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

MIEJSCOWOŚĆ

PROWADZENIE: Inwestycje Rozwój Personel Sp. z o.o.
TERMIN: 22 marca 2017 r. 3h 16.00 - 19.00
PROGRAM:

ORZESZE

1. Co to jest biznesplan ? – omówienia ogólnych zasad tworzenia
Urząd Miejski
dokumentu
- sala posiedzeń Ip. 2. Dlaczego biznesplan jest ważny jako załącznik do Wniosku
ul. Św. Wawrzyńca o Przyznanie Pomocy ? – omówienie zapisów rozporządzenia i LSR
21,
3. Jak przygotować biznesplan ? – omówienie poszczególnych
43-180 Orzesze punktów formularza biznesplanu na przykładzie
4. Czego unikać przy tworzeniu biznesplanu ? – omówienie
BRAK
najczęściej popełnianych błędów
KONIECZNOŚCI
ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU

