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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Baranów Janowiec Kazimierz Dolny Końskowola Kurów Markuszów Nałęczów Puławy Wąwolnica Wojciechów Żyrzyn

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
Poddziałanie: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

PROGRAM SZKOLENIA:
GRANTY NA INICJATYWY W ZAKRESIE ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO:
- inicjatywy polegające na odnowieniu obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne z
obszaru LSR jak np.: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, pomniki, posągi, wodotryski, cenne
drzewa itp.
w ramach działania LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
TERMIN I MIEJSCE SZKOLEŃ:
- 11 STYCZNIA 2019 r. (PIĄTEK) g. 9.00 – 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli, ul. Lubelska 93.
ADRESACI SZKOLEŃ: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, kościoły i jednostki sektora publicznego z obszaru Lokalnej
Strategii Rozwoju LGD „Zielony Pierścień”
do godz. 09.00 – przyjazd uczestników, rejestracja i serwis kawowy
od godz. 09.00 do godz. 13.00:
– Przywitanie uczestników i informacja o ogłoszonym naborze uzupełniającym na granty w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 –
Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego, kulturowego);
- Kto może ubiegać się o mały grant (dofinansowanie od 5.000 zł do 15.000 zł), na jakich zasadach i na jakie zadania?
- Kryteria oceny i wybór wniosków;
- Wypełnianie wniosków w Generatorze Wniosków, w tym:
● rejestracja i logowanie do systemu,
● jak przygotować projekt (formułowanie problemu, działania, wskaźniki produktu i rezultatu, wydatki)?
● przygotowanie załączników
● skuteczne złożenie wniosku w konkursie
- Najważniejsze zapisy w umowie na realizację projektu i obowiązki beneficjentów;
- Wniosek o płatność i rozliczenie projektu;
– Pytania i odpowiedzi związane z przygotowaniem wniosku;
– Zakończenie szkolenia
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