
 

 
 

 

 

  

SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  LLookkaallnnaa  GGrruuppaa  DDzziiaałłaanniiaa  

  „„OOkknnoo  PPoołłuuddnniioowweejj  WWiieellkkooppoollsskkii””  
  

serdecznie zaprasza na: 

 

Szkolenie z zakresu ubiegania się o pomoc na realizację 

operacji w ramach działania „Małe Projekty”, 
 

które odbędzie się w dniu 26.03.2013 r. w godz. 8:30–15:30 w Starostwie Powiatowym  

w Ostrowie Wlkp. (sala nr 104) przy Al. Powstańców Wielkopolskich 16 w Ostrowie Wlkp. 

  

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Cetner  z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu 
 

Uczestnicy: 
Na szkolenie zapraszamy osoby fizyczne oraz osoby prawne (np. przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego) zainteresowane pozyskaniem dotacji z UE na 

realizację projektów z zakresu m.in. edukacji, kultury, turystyki, sportu i rekreacji, promocji, aktywizacji 

społecznej, przedsiębiorczości oraz zagospodarowania przestrzeni i obiektów publicznych w ramach 

działania „MMaałłee  pprroojjeekkttyy” – Oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkiwanie lub siedziba na terenie: gminy Krotoszyn, gminy i miasta 

Zduny, miasta Sulmierzyce, gminy i miasta Raszków, gminy i miasta Nowe Skalmierzyce lub gminy 

Ostrów Wlkp.  
 

Ramowy program szkolenia: 
 Finansowanie inicjatyw lokalnych w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013; 

 Krótka charakterystyka lokalnych grup działania (LGD); 

 Charakterystyka działania, beneficjenci, rodzaje projektów, koszty kwalifikowane, procedury, itp. na 

podstawie rozporządzeń ze zmianami; 

 Procedury ubiegania się o dotacje w ramach działania poprzez LGD; 

 Lokalne kryteria wyboru jako wyróżnik działań LGD w procesie wyboru operacji – kryteria dotyczące 

działania, praktyczna interpretacja zapisów kryteriów wyboru; 

 Omówienie wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników do wniosku wraz z instrukcją wypełniania – 

uwagi do przygotowania dokumentacji, informacje praktyczne dla przyszłych wnioskodawców; 

 Warsztat – pomysły przedsięwzięć uczestników szkolenia, a kryteria oceny projektów stosowane przez 

LGD; miejsca „wrażliwe” i pułapki w planowaniu przedsięwzięć, doświadczenia i dobre praktyki; 

 Panel dyskusyjny – podsumowanie, uwagi, dyskusja, pytania, komentarze. 
 

REKRUTACJĘ PROWADZI BIURO LGD 

Zgłoszenia są przyjmowane w terminie do 13.03.2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00: 

 osobiście (ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn) lub  

 telefonicznie/faxem (62 725 06 23) lub 

 mailem (lgd.opw@gmail.com) 

Informacje nt. szkolenia są również dostępne na stronie www.slgdopw.pl. 
 

W zgłoszeniu należy podać: 

 imię i nazwisko,  

 nazwę reprezentowanej organizacji/instytucji (jeśli dotyczy),  

 adres zamieszkania lub siedziby reprezentowanej organizacji/instytucji,  

 telefon kontaktowy, 

 e-mail. 
 

Szkolenie jest bezpłatne!    Ilość miejsc ograniczona! 
 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnych grup działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 


