
 

   

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w 

obszary wiejskie”. 

UWAGA! SZKOLENIA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

I UZYSKANIEM PREMII NA TEJ CEL W WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ. 

 

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na 

operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. 

Dla kogo jest premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 

O pomoc w wysokości 60 tysięcy złotych przyznawaną na operacje w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej może ubiegać się podmiot:  

• będący osobą fizyczną, jeżeli:  

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  

b) jest pełnoletnia,  

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR (gminy: Kamień Krajeński, 

Sępólno Krajeńskie, Sośno, Więcbork); 

• któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

• który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje 

działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,  

• który w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał 

działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

• któremu nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie. 

 

Szkolenie odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6, II piętro, sala 

konferencyjna. Zaczynamy o godzinie 9.00. 

Program szkolenia:  

9:00 –9.05 – rozpoczęcie warsztatów, zebranie się uczestników, zapoznanie się z planem szkolenia. 

9.05 – 10.15 – zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach w ramach PROW 2014 – 2020 działanie 19.2 – 

w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

10.15 – 12.30 – wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.  

12.30 – 13.15 – dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi. 

 



Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD 

Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.  

Kontakt do nas: 

telefony nr: 531 089 577, 884 001 997  

poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org   

 

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest 

przyznaniem punktów! 

 

Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 


