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SZANOWNI PAŃSTWO- MIESZKAŃCY GMINY SKRZYSZÓW, 

 

Wójt Gminy Skrzyszów oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Zielony Pierścień 

Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie zapraszają do wzięcia udziału w naborze  

o dofinansowanie operacji z zakresu: „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, „Małych projektów” oraz 

„Odnowy i rozwoju wsi”  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Planowany termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach: 

„Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenia i rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw”,  „Małych projektów” oraz „Odnowy i rozwoju wsi” to: 

02.02.2012 r. - 29.02.2012 r.  

Nabór wniosków zostanie poprzedzony stosowanymi szkoleniami. Wstępnie 

zaplanowano, że szkolenie w zakresie  „Małych projektów” odbędzie się w dniu 26 

stycznia br. o godz. 16.00 w sali nr 2 Urzędu Gminy Skrzyszów, Skrzyszów 642.  

Program szkolenia obejmuje: przedstawienie zasad przyznawania pomocy na małe 

projekty, omówienie wniosku o przyznanie pomocy, przedstawienie zasad realizacji 

projektów (wymogi wynikające z umowy, księga wizualizacji, logotypy, terminy, cele, 

wskaźniki, zachowanie rezultatu operacji, udokumentowanie operacji).  

Prowadząca: pracownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Centrum Doradztwa 

Rolniczego Oddział w Krakowie.  

Szkolenie w zakresie: ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” odbędzie się w dniu 28 stycznia br. 

o godz. 9.00 w sali nr 2 Urzędu Gminy Skrzyszów, Skrzyszów 642.  Program szkolenia 

obejmuje: charakterystykę beneficjenta, kategorie działalności nierolniczych objętych 

wsparciem, przykłady kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, przedstawienie 

podstawowych zasad przy inwestycjach związanych z budową lub modernizacją, wymagania 

kosztorysowe oraz pozostałe wymagania dotyczące robót budowlanych, forma, poziom  
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i wysokość pomocy, zaliczkowanie operacji, przestawienie 2 źródeł dofinansowania oraz 

dostępnych limitów – bezpośrednio poprzez ARiMR oraz  za pośrednictwem Lokalnej Grupy  

Działania (LGD), przedstawienie procedury  przyznawania pomocy oraz kryteria 

przyznawania punktów.  

Prowadząca: pracownik Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  

 

Wszystkie osoby przybyłe na szkolenie otrzymają pakiet materiałów informacyjnych. 

 

UWAGA: 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny 

W celu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu/szkoleniach prosimy o przekazanie 

danych teleadresowych osoby zgłaszanej  do biura Stowarzyszenia:  

 do 25  stycznia br.  z tytułu uczestnictwa w szkoleniu w zakresie  „Małych 

projektów”.  

 do dnia 27 stycznia br. z tytułu uczestnictwa w szkoleniu w zakresie:  

”Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenia i rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw”.   

Zgłoszenia można dokonać: wysyłając dane teleadresowe osoby zgłaszanej na adres  

e-mailowy: biuro.lgdzpt@vp.pl, telefonicznie pod nr (014) 6326 345 lub bezpośrednio  

w siedzibie Stowarzyszenia tj. w Skrzyszowie 335 A ( budynek Ochotniczej Straży P, wejście 

A obok poczty ) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.  

 

Równocześnie informujemy, że wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego 

wypełnienia wniosków o przyznanie pomocy udzielane są w Biurze Stowarzyszenia -

Zielony Pierścień Tarnowa tj., w Skrzyszowie 335 A (budynek Ochotniczej Straży 

Pożarnej wejście obok poczty), za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

biuro.lgdzpt@vp.pl  oraz pod numerem  tel. 014 632634.  
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