
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

w różnych miejscowościach, także poza siedzibami gmin dot. 

zwiększenia partycypacji mieszkańców i podmiotów z obszaru LGD 

w realizację LSR w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

za pośrednictwem Stowarzyszenia Krainy św. Anny 

Miejscowość, data



Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
Lokalna Grupa Działania 

Obejmuje:

➢ obszar 984 km2

➢ zamieszkiwany przez 125 520 mieszkańców 
(stan 31.12.2013r.)

➢ 3 powiaty: Krapkowicki, Strzelecki, Opolski

➢10 gmin: Izbicko, Jemielnica, Gogolin, Krapkowice,
Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd,
Zdzieszowice, Walce, Tarnów Opolski. 

Wsparciem objęty jest cały obszar Stowarzyszenia Krainy św. Anny



Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia 
ujęte w LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny





Cele 

ogólne

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia Zakresy wsparcia



Budżet w ramach realizacji LSR
10 153 065,08 zł:

Nr Przedsięwzięcie Kwota przeznaczona do wydatkowania

I. Zachowanie dziedzictwa Krainy św. Anny 2 175 656,80 zł

II. Popularyzacja lokalnych produktów i usług 616 436,10 zł

III. Działania proekologiczne 145 043,78 zł 

IV. Wzmocnienie kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny 145 034,79 zł 

V. Tworzymy atrakcyjne obiekty i przestrzenie 1 994 352,07 zł

VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość 1 050 000,00 zł

VII. Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości 4 026 532,54 zł



Przeprowadzone nabory: 

Rok Półrocze Zakres wsparcia

Nabór 1/2017

Nabór 2/2017

2017 Nabór 3/2017

Nabór Termin naboru Liczba wniosków 

złożonych

Kwota złożonych 

wniosków
Limit środków 

1/2017 15.12.2016r. – 02.01.2017r. 21 1 595 349,00 zł 550 000,00 zł

2/2017 15.12.2016r. – 02.01.2017r. 16 3 799 950,50 zł 2 013 266,27 zł

3/2017 13.04.2017r. – 28.04.2017r. 23
(2 wnioski zostały wycofane)

2 700 564,31 zł 1 396 046,45 zł



Nabory zaplanowane w II półroczu 2017roku

nabór 4/2017

nabór 5/2017

nabór 8/2017

nabór 6/2017

nabór 7/2017

Termin naborów 4/2017,5/2017, 6/2017, 7/2017:

14.08.2017r. – 31.08.2017r.
Termin naboru 8/2017:

01.09.2017r. – 14.09.2017r.

Rok Półrocze Zakres wsparcia



Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 
będących przedsiębiorstwami spożywczymi w tym podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje w tym zakresie

Termin naboru: 14.08.2017r. - 31.08.2017r.  

Limit środków w ogłoszeniu: 500 000,00 zł

Limit pomocy na jednego beneficjenta: 500 000,00 zł

Wskaźnik produktu: Liczba inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 

1 szt. 

Cel ogólny: 2.0 Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny

Cel szczegółowy: 2.1 Zakładanie działalności gospodarczej 

Przedsięwzięcie: VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość



NABÓR 5/2017 
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Cel ogólny: 1.0 Atrakcyjna i Aktywna Kraina św. Anny 

Cel szczegółowy: 1.1 Rozwój rekreacji i turystyki regionalnej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie: II. Popularyzacja lokalnych produktów i usług 

Planowany termin naboru: 14.08.2017r. – 31.08.2017r.

Limit środków w ogłoszeniu: 438 757,47 zł

Planowane ograniczenie wnioskowanej 

kwoty pomocy:

62 679,63 zł

Wskaźniki produktu: 1. Liczba materiałów promujących produkty i usługi lokalne obszaru Krainy św. Anny – 3 szt. 

2. Liczba wydarzeń inicjujących cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznej dla LSR 

połączone z promocją produktów lub usług – 2 szt.

3. Liczba wystaw lokalnych zasobów – 2 szt.

Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba egzemplarzy materiałów promujących produkty i usługi lokalne obszaru Krainy św. 

Anny – 1000 szt. 

2. Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promujących produkty lub usług lokalne –

500 szt.



Cel ogólny: 1.0 Atrakcyjna i Aktywna Kraina św. Anny 

Cel szczegółowy: 1.2 Aktywizacja i edukacja społeczna i kulturalna oraz integracja wewnątrz i 

międzypokoleniowa mieszkańców Krainy św. Anny

Przedsięwzięcie: III. Działania proekologiczne

Termin naboru: 14.08.2017r. - 31.08.2017r.  

Limit środków w ogłoszeniu: 145 043,78 zł

Planowane ograniczenie 

wnioskowanej kwoty pomocy:

72 521,89 zł

Wskaźniki produktu: 1. Liczba operacji w zakresie podnoszenia wiedzy i świadomości społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych – 1 szt. 

2. Liczba operacji ukierunkowanych na innowację 1 szt. 

Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach i podnoszących wiedzę i 

świadomość w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych 80 szt.



NABÓR 7/2017 
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 
w zakresie ochrony środowisk i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych w ramach przedsięwzięcia IV

Cel ogólny: 1.0 Atrakcyjna i Aktywna Kraina św. Anny 

Cel szczegółowy: 1.2 Aktywizacja i edukacja społeczna i kulturalna oraz integracja 

wewnątrz i międzypokoleniowa mieszkańców Krainy św. Anny

Przedsięwzięcie: IV. Wzmocnienie kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny.

Termin naboru: 14.08.2017r. – 31.08.2017r.

Limit środków w ogłoszeniu: 72 521,90 zł

Wskaźnik produktu: Liczba przedsięwzięć typu: warsztaty, szkolenia, wizyt studyjnych sprzyjających 

aktywizacji i wzmacnianiu kapitału społecznego – 2 szt. 

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach wzmacniających kapitał 

społeczny – 80 szt. 



NABÓR 8/2017 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Cel ogólny: 1.0 Atrakcyjna i Aktywna Kraina św. Anny 

Cel szczegółowy: 1.1 Rozwój rekreacji i turystyki regionalnej z zachowaniem dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie: I. Zachowanie dziedzictwa Krainy św. Anny

Termin naboru: 01.09.2017r. – 14.09.2017r.

Limit środków w ogłoszeniu: 1 087 828,40 zł

Planowane ograniczenie 

wnioskowanej kwoty pomocy:

271 565,68 zł

Wskaźniki produktu: 1. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach 

realizacji LSR – 2 szt. 

2. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 2 szt.

3. Liczba obiektów sakralnych poddanych pracom remontowym lub konserwatorskim – 2 szt.

4. Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia 

otrzymanego w ramach realizacji strategii – 2 szt.

Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba powierzchni zrewitalizowanych obiektów zabytkowych – 200 m²



Planowane nabory wniosków 
w latach 2018/2019

Rok Półrocze Zakres wsparcia



Wnioskodawcy zgodnie z rozporządzeniem:

Osoba fizyczna, jeżeli:

Osoba prawna: 

• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

• jest pełnoletnia

• ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie 

wykonuje działalności gospodarczej 

• miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEIDG, znajduję 

się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą. 

• jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

• osoby prawne;

• JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, 

• organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe.

Inne:

• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 

jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki

cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki!

Wnioskodawcą nie może być: samodzielne koło gospodyń wiejskich



WAŻNE – WŁĄCZANIE W PROJEKTY OSOBY
Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH

Kategorie grup defaworyzowanych: 

1) absolwenci, 

2) osoby 50+, 

3) seniorzy, 

4) osoby niepełnosprawne, 

5) osoby bezrobotne, 

6) kobiety mające trudności z podjęciem zatrudnienia lub z powrotem na rynek pracy, 

7) samotne matki lub ojcowie, 

8) osoby osamotnione w związku z czasowym lub stałym odpływem mieszkańców za granicę 



FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY 
FORMA POMOCY:

Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowalnych.

WYSOKOŚĆ POMOCY:

➢Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

➢Wysokość pomocy przyznawana na jedną operację oraz na jednego beneficjenta nie może
przekroczyć (w okresie PROW 2014-2020):

500 000,00 zł - w przypadku operacji w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

300 000,00 zł – w przypadku pozostałych zakresów wsparcia w ramach realizacji LSR

➢Poziom dofinansowania:

63,63% - kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych (wkład
własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe wynosi
36,37 % - wymagany krajowy wkład środków publicznych tj. środki własne beneficjenta)

70% - kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do
której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

100% - w przypadku pozostałych podmiotów.

.



KOSZTY KWALIFIKOWALNE 
1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013* zwanej dalej „kosztami ogólnymi”(od dnia 1 stycznia 
2014r. i nie więcej niż 10 % od pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji);

2. zakupu robót budowlanych lub usług,

3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich 
praw majątkowych lub znaków towarowych,

4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również 
używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób 
łącznie z kierowcą, (nie więcej niż 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych, pomniejszonych o koszty ogólne)

7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,

8. wynagrodzenie i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z praca pracowników beneficjenta, a także 
inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w 
przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 (w przypadku inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
produktów rolnych)

9. podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 1303/2013.

Koszty kwalifikowalne powinny być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągniecia jej celu oraz racjonalne. Do 
kosztów kwalifikowanych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego zgodnie z art. 69 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.



Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli:

➢ zostały poniesione:

• koszty ogólne – od 1 stycznia 2014r.

• inne koszty kwalifikowalne - od dnia podpisania umowy

• zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy ni mają zastosowania w
wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich
wyboru określonego w umowie* - nie stosuje się do kosztów ogólnych poniesionych przed
zawarciem umowy.

• w formie płatności gotówkowej – do 1 000 zł

• w formie rozliczenia bezgotówkowego – od 1 000 zł

➢ uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości, albo do ich identyfikacji wykorzystano
odpowiedni kod rachunkowy.

UWAGA: Podział zadań w celu uniknięcia stosowania zasad w sprawie konkurencyjnego trybu 
wyboru wykonawców jest niedozwolony, a koszty powstałe w wyniku niedozwolonego podziału 

zadań uznane zostaną za niekwalifikowalne.



WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY  

• pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów

o krajowym systemie ewidencji producentów ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków

o przyznanie płatności, tzw. „numer identyfikacyjny”;

• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych

(nie dotyczy gmin oraz organizacji pożytku publicznego);

• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego oraz złożenie

wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31

grudnia 2022 r.;

• operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym

LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu

budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

• inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością

lub współwłasnością podmiotu lub posiada on prawo do dysponowania nieruchomością co najmniej przez

okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości;

• operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem - dot. operacji w

zakresie rozwijania działalności, tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów

rolnych;

• minimalna wartość całkowita operacji wynosi 50 tys. zł;

• realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

• zostanie wydana ostateczna decyzja środowiskowa (jeżeli jest wymagana).



Każdy wnioskodawca musi dołączyć dokumenty stanowiące 
dodatkowe załączniki do wniosku, potwierdzające, że 

wnioskodawca:

➢ posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować;

lub

➢ posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować; 

lub 

➢ posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną;

lub

➢ wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

We wniosku w sekcji B.III.4 należy wskazać uzasadnienie do 

poszczególnych kryteriów wyboru.



WYMOGI FORMALNE:
➢ Wnioski składa się w wersji papierowej i elektronicznej (do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć wersję elektroniczną na 

2 płytach CD).

➢ Wnioski wraz z załącznikami i wymaganymi przez LGD dokumentami  składane będą osobiście (lub przez pełnomocnika lub 

osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia w terminie ustalonym w ogłoszeniu o naborze. 

➢ W przypadku tej samej liczby punktów w poszczególnych kryteriach o kolejności na liście decyduje data 

złożenia wniosku.

➢ Operacja musi spełniać warunki otrzymania pomocy zgodnie z ogłoszonym naborem i 𝐫𝐨𝐳𝐩𝐨𝐫𝐳ą𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞𝐦𝟏:

• wniosek złożony w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

• operacja zgodna z zakresem tematycznym naboru;

• operacja zgodna z zakresem wsparcia rozporządzenia;

• wnioskodawca kwalifikuje się do wsparcia;

• wielkość wsparcia odpowiada poziomowi określonemu w ogłoszeniu naboru.

➢ Operacja musi być zgodna z LSR i przyczyniać się do realizacji: 

• jednego celu ogólnego LSR;

• jednego celu szczegółowego LSR;

• Jednego przedsięwzięcia zapisanego w LSR.

➢ Operacja musi przyczyniać się do realizacji co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego dla 

danego przedsięwzięcia 

• nadaje ARIMR).

1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność„ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z późniejszymi zmianami.

Wnioskodawca wypełnia formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach  poddziałania 19.2 

z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej  



PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI

planowany termin 

Samorząd 

Województwa 

Opolskiego

3 m-ce na zawarcie umowy lub odmowę 

dofinansowania, gdy nie są spełnione warunki 

przyznania pomocy

Podpisania 

UMOWY

LGD, 

NABÓR 

Ogłoszenie 

naboru

złożenie wniosku

najpóźniej 14 dni 

przed przyjmowaniem 

wniosków

Ocena operacji, 

do 45 dni 

Zawiadomienie o 

wynikach wyboru

7 dni 

od zakończenia 

wyboru operacji
Protokół z 

posiedzenia

Lista rankingowa 

wniosków

Wnioski nie zgodne z 

LSR i/lub z PROW
Wnioski wybrane do 

dofinansowania

Ocena operacji

Wnioskodawca, 

wniosek

Uzupełnienia braków

7 dni 



Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz
beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie
refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

➢Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o
wartości powyżej 20 tys. zł netto;

➢Wnioskodawców/Beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych -
dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji wartości powyżej 20 tys.
zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o
zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie
uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności
logowania.

Portal ogłoszeń - specjalny portal na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci pomocy w ramach PROW 2014-2020

zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy

urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal ogłoszeń ARIMR



FORMULARZE WNIOSKÓW
oraz inne wymagane dokumenty 

dostępne są na naszej stronie

annaland.pl



Dokumenty Stowarzyszeniowe 
oraz dokumenty PROW 2014-2020:

➢Dokumenty podstawowe Stowarzyszenia Kraina św. Anny

➢LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny

➢Regulamin Rady Programowej wraz z załącznikami. Oto najważniejsze, które należy przejrzeć:

▪ Zał. nr 1. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR

▪ Zał. nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

▪ Zał. nr 3. Kryteria zgodności operacji z celami LSR

▪ Zał. nr 4.Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej

▪ Zał. nr 7. Wzór wniosku o ponowną ocenę projektu

▪ Zał. nr 8. Wzór potwierdzenia wpływu wniosku

▪ Zał. nr 11. Wzór karty wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy

➢Harmonogram naborów wniosków



Fiszka projektowa

Do dnia 4 sierpnia 2017 roku przyjmujemy fiszki projektowe dla nadchodzących naborów.

Formularz fiszki do pobrania na stronie www.annaland.pl



Szkolenie dla beneficjentów
Zapraszamy na szkolenie dla beneficjentów w dniu 11 sierpnia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach  ul. Kilińskiego 1, sala narad I piętro

07:50 – 08:00 Rejestracja uczestników

08:00 – 09:00

Omówienie:

• formalnych wymogów, zasad i kryteriów udzielenia wsparcia z budżetu LSR

Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz kryteriów oceny wniosków;

• sposobu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wraz z załącznikami)

na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów

grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności

gospodarczej (W-1_19.2)

• wniosku o płatność oraz umowy o przyznanie pomocy.

09:15– 12:00
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z beneficjentami - pytania i odpowiedzi,

indywidualne doradztwo.



Dziękujemy za uwagę 
i życzymy owocnej pracy 

podczas tworzenia projektów

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

tel.: +48 77 44 67 130/131, fax: +48 77 47 49 181

e-mail: doradztwo@annaland.pl

Serdeczne zapraszamy na naszą stronę internetową 

www.annaland.pl


