
 

                                                       
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
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Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich an lata 2014-2020 

www.zulawskalgd.pl 

 

Żuławska Lokalna Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych 

beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej 

w ramach nowego okresu programowania PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność  

 

Szkolenie odbędzie się: 

 

W dniu 26 września 2016 r. w sali  konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych przy Placu 

Wolności 1 w Nowym Dworze Gdańskim  w godz. 9.00 - 16.00. Rejestracja uczestników 

rozpoczyna się od godz. 8.45.  

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o przesłanie formularza 

zgłoszeniowego na adres e-mail: b.kielar@zulawskalgd.pl lub osobiste dostarczenie do 

siedziby Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania przy Plac Wolności 1 w Nowym Dworze 

Gdańskim do dnia 24 września 2016r. do godz.15.30  

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

zgłoszeń.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (55) 2720406 lub e-mail 

b.kielar@zulawskalgd.pl 

 

Dla kogo 

 

Szkolenie  jest do osób chcących uzyskać dofinansowanie na działania wymienione w Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Ostaszewo, 

Stare Pole, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska. 

 

Uwaga! 

W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich 

szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie 

odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.  

 

Program szkolenia 

 

 Harmonogramu naborów wniosków 

 Kto może się starać o premię na zakładanie, a kto na dotacje na rozwój działalności 

gospodarczej ? 

 Na co można otrzymać dofinansowanie i jakie rodzaje działalności mają największe 

szanse ? 

 Jaka jest możliwa do uzyskania wysokość dotacji, w jaki sposób jest wypłacana ? 

 Jakie są szczegółowe warunki dofinansowania ? 

 Jakie dokumenty i kiedy należy złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie ? 

 

 


