Podejmowanie działalności gospodarczej – szkolenie dla Wnioskodawców z obszaru
Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 02 marzec 2018 r.
08:30-09:00

Rejestracja, wydawanie materiałów

09:00-11:00

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające podjąć 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 – 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,

•

zasady podejścia do „kwalifikowalności” wydatków stanowiących podstawę
wyliczenia kwoty premii – racjonalność, zasadność i celowość wydatków określona
w umowie a koszty przedstawiane do rozliczenia. Możliwość akceptacji odchyleń a
limity weryfikowane we wniosku, określone w umowie.

•

przykładowe koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty premii.

11:00-11:15

Przerwa kawowa

11:15-13:15

Nabory wniosków o przyznanie pomocy oraz wybór operacji przez Radę LGD:
•

najważniejsze elementy ogłoszenia o naborze wniosków – jak przygotować
dokumentację aplikacyjną i złożyć ją do LGD,

•

najważniejsze elementy oceny wniosków oraz szczegółowy opis kryteriów wyboru
operacji i ich wpływ na kształt dokumentów aplikacyjnych,

•

podstawowe zobowiązania beneficjenta.

Omówienie wzoru wniosku o przyznanie pomocy dla osób podejmujących – praktyczne
aspekty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.
Najczęściej popełniane błędy w ramach realizacji operacji, które mają wpływ na
możliwość uzyskania premii.
13:15-13:30

Przerwa kawowa

13:30-15:30

Omówienie załączników do wniosku o przyznanie pomocy – w szczególności
biznesplanu.
•

maksymalne terminy realizacji operacji;

•

brak możliwości finansowania operacji z udziałem innych środków publicznych
a ryczałtowa płatność w formie premii;

•

zobowiązania wynikające z umowy w związku z tworzeniem miejsc pracy, w tym dla
osób z grup defaworyzowanych.

Praktyczne wskazówki przy sporządzaniu biznesplanów mające wpływ na możliwość
prawidłowego dokumentowania realizacji operacji w zakresie rzeczowym i finansowym
oraz występujących odchyleń. Omówienie warunków ich akceptacji.
15:30-16:00

Dodatkowe pytania beneficjentów.

16:00

Zakończenie

