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Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), działająca na rzecz MSP, ma przyjemność
zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Szkolenie dla mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.
Szkolenie adresowane jest w szczególności do podmiotów, które prowadzą swoją
działalność na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej i miejskiej do 5 tys.
mieszkańców, zainteresowanych dotacjami inwestycyjnymi na rozwój firm w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze szczegółowymi wymaganiami jakim
powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy, trybem składania wniosków
o przyznanie dotacji oraz wniosków o płatność z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
• kto i kiedy moŜe ubiegać się o dotacje
• na jakie projekty moŜna uzyskać dofinansowanie i co moŜna sfinansować w ramach
przedsięwzięcia inwestycyjnego
• o jaką kwotę moŜna się ubiegać i na jakich zasadach
• gdzie szukać potrzebnych dokumentów
• jak poprawnie wypełnić i przygotować wniosek wraz z załącznikami
• jak przebiega ocena wniosku
• na co szczególnie zwrócić uwagę przy planowaniu projektu i tworzeniu dokumentacji
Szkolenie prowadzić będzie Pan Tomasz Biały – trener z zakresu przygotowania
wniosków o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej.
Szkolenie odbędzie się dnia 31 maja 2011 r. w godzinach 09.00 – 16.00 w siedzibie
Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości” http://www.pfp.com.pl/v6n2h_zapisz_sie_na_szkolenie.htm
W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Joanny Golonka, tel.: (091) 312-92-23, e-mail:
j.golonka@pfp.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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Program szkolenia

„Szkolenie dla mikroprzedsiębiorstw - Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013”
Godzina
09.00

Temat zajęć
Powitanie uczestników i wprowadzenie

09.00–10.30 PROW 2007-2013 – wprowadzenie (ogólne załoŜenia, rodzaje
działań, wielkość wsparcia, kategorie beneficjentów)
10.30–10.45

Przerwa

Działanie PROW 2007-2013:
• „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – jako źródło
10.45–12.15
finansowania inwestycji sektora MŚP na obszarze
wiejskim
12.15–12.45 Przerwa
Działanie PROW 2007-2013:
• - „małe projekty” – dofinansowanie projektów na
12.45–14.15
obszarze objętym lokalną strategią rozwoju
14.15–14.30

Przerwa

Omówienie formularzy wniosków o przyznanie pomocy.
14.30–16.00 Przykłady dobrych praktyk.

16.00

Zakończenie szkolenia

