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STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA 
ZAPRASZA NA 

SPOTKANIE WARSZTATOWE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI 
APLIKACYJNEJ W RAMACH DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH  

Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

 

Warsztaty dotyczyć będą przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w ramach 
przedsięwzięcia 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na 
obszarze (premia na otwarcie działalności gospodarczej) 

CEL: 

Warsztaty mają na celu przedstawienie procesu przygotowania wniosku o przyznanie 
pomocy oraz biznes planu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami, które dołącza się do wniosku 

DLA KOGO: 

Spotkanie adresowane jest do osób fizycznych zamieszkałych na obszarze PLGR, które chcą 
otworzyć działalność gospodarczą. 

Informujemy, że liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona do 20 miejsc.  
W związku z tym, prosimy o zgłaszanie udziału telefonicznie: 58 77 46 890 / 722 224 585 lub 
za pomocą poczty elektronicznej: biuro@plgr.pl.  

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność 
zgłoszeń. 

Warsztaty odbywać się będą w dniach 25.04.2017 i 27.04.2017 w siedzibie 
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej: ul. Portowa 15, Władysławowo, (za estradą 
letnią, budynek MERK), poniżej znajduje się szczegółowa agenda. 
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AGENDA 
 

Program warsztatów dot. przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w ramach 
przedsięwzięć: 

2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze (premia na 
otwarcie działalności gospodarczej) 

 
Terminy warsztatów: 25.04.2017 i 27.04.2017 

Miejsce: Siedziba Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 
Władysławowo, ul. Portowa 15 (za estradą letnią, budynek MERK) 

 
Ilość miejsc ograniczona do 20 osób prosimy o wcześniejszą rejestracje 

 
 

  
09:00 – 09:10 Przybycie uczestników 
  
09:10 – 09:20 Przywitanie, omówienie programu i celów warsztatów 
  
09:20 – 10:30 Omówienie szczegółowych warunków otrzymania 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 wraz z załącznikami. 

  
10:30 – 10:40  Przerwa kawowa 
  
10:40 – 12:30  Proces przygotowania 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 wraz z załącznikami, które dołącza się do wniosku 

  
12:30 – 12:45 Przerwa 
  
12:45 – 14:20 Proces przygotowania i szczegółowe omówienie biznes planu 
  
14:20 – 14:50 Dyskusja, zakończenie warsztatów 

 

 

 

mailto:biuro@plgr.pl

