ZAPROSZENIE
NA SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE
ORAZ NA SPOTKANIE SZKOLENIOWE
„Zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej z zakresu rozwoju działalności
gospodarczej”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza
mieszkańców gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki
Górne oraz Zabierzów na spotkania: informacyjno – konsultacyjne
i
szkoleniowe,
przygotowujące do
aplikowania o wsparcie
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
Inicjatywy LEADER” w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się w ramach kampanii informacyjnej na temat głównych
założeń LSR na lata 2016-2022, zasad pozyskiwania dotacji oraz zasad oceny i wyboru operacji przez LGD.
W ramach wspierania beneficjentów w realizacji projektów, omówione zostaną podstawowe zasady
wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz formularza biznesplanu w zakresie rozwijania
działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się w środę 22 listopada 2017 roku, w godzinach od 15.00 do 19.00
w Sali Balowej w Dworze Dzieduszyckich (I piętro), ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów
(siedziba LGD Blisko Krakowa)
Plan spotkań:
15.00 – 15.15
15.15 – 17.00

17.00-19.00

Rejestracja uczestników, przedstawienie organizacji spotkań, rozpoczęcie
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Zasady pozyskiwania dotacji oraz oceny i wyboru operacji z zakresu rozwijania
działalności gospodarczej przez LGD
Spotkanie szkoleniowe
Omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu w zakresie
rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez
społeczność”

Spotkania są bezpłatne i mają charakter ogólnodostępny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę
miejsc obowiązuje rejestracja, która będzie trwała od 13 do 17 listopada 2017 roku. Po zakończeniu
rejestracji otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia. Osoby zainteresowane tematyką spotkań i chcące
wziąć w nich udział, prosimy o dokonanie rejestracji poprzez kontakt telefoniczny z Biurem LGD (12/ 25602-31), bądź on-line tj. poprzez formularz rejestracyjny: https://docs.google.com/forms/d/1bp9QNh7BNVkBhs1PGY-v7CvOsgbqUgIW-EHNgyNT14/edit
Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. LGD Blisko Krakowa współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

