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Szkolenie dla Rady Programowej
W dn. 3 października br. odbyło się szkolenie dla członków Rady Programowej, Zarządu
i pracowników Biura LGD. Podczas spotkania analizowano zaktualizowane wytyczne Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy
działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaprezentowano również
wnioski o przyznanie pomocy, instrukcje i projekty umów na operacje w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
W drugiej części szkolenia przeprowadzono warsztaty w zakresie przebiegu wstępnej oceny
wniosków w trybie konkursowym, szczególną uwagę zwracano na analizę zapisów procedur
oraz ćwiczenie na postawie przykładowych wniosków. Omówiono również przebieg oceny
wniosków – wybór operacji, ustalenie kwoty wsparcia oraz procedurę składania potencjalnych
protestów.

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR, zostały zamieszczone informacje pomocnicze
przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata
2014-2020.

WAŻNE! Przypomnienie dla wnioskodawców! (dotyczy również wszystkich przyszłych naborów)
LGD dokona oceny wniosku tylko i wyłącznie na podstawie złożonych dokumentów. Nie ma
możliwości poprawiania i uzupełniania złożonego wniosku i załączników przed oceną przez Radę
Programową! Ponadto obecnie będzie możliwe dokonanie w terminie 7 dni tyko jednych
poprawek na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego.
W związku z tym prosimy o staranne i kompletne wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy
i załączników, a także innych dokumentów, a w szczególności dołączenie dokumentów
wymienionych we Wniosku o przyznanie pomocy i Opisie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
(liczba złożonych wniosków podlega kontroli podczas składania wniosku).
O kolejności na liście operacji wybranych może decydować (w przypadku uzyskania przez dwa lub
więcej wniosków równej liczby punktów) kolejność złożenia wniosków.
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Korzystanie z doradztwa jest zawsze premiowane dodatkowymi punktami wg lokalnych
kryteriów wyboru.
Wnioski mogą być składane tylko osobiście przez wnioskodawcę, pełnomocnika lub osobę
upoważnioną pisemnie.

Zakończyliśmy pierwszy nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020
W dniach 17-31 października 2016 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania
w ramach przedsięwzięcia „Mały może szybciej, czyli tworzenie nowoczesnych miejsc pracy
w mikro i małych przedsiębiorstwach”. W naborze wpłynęły 4 wnioski. W kolejnych dniach
zostaną one poddane ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR
oraz PROW już przez Radę Programową.

Więcej informacji o możliwościach pozyskania pomocy w ramach PROW 2014-2020:
- na naszej stronie internetowej www.wstega-kociewia.pl
- pod numerem telefonu: 58 562 71 43
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