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Biuro Wsparcia lnlvestvcl,inego Podlaskiego Oddziału Regionalnego AfuMR r,v BiaĘmstoku

irrfontlu|e. żc rv dlriu 28-02-2017 odbędzie się szkolerrie do§,czące lvantnków uą"skatria porrrocv

finansowej na operacje typu ,,Prende n.a ro7poc1ęcie dziąłalności poułrolniczej'; w, ranach

poddzialania 6.2 ,Pomoc na rolpoczęcie pogrolniczej działalności gospodcrc4ej ną obs?,crach

wieiskich" objętyclr PROW na lata 2{)14-2020.

Miejsce szkolenia

woiewódzki Inspektorat Ochronv Roślin i Nasiennictwa
w Białvmstoku

ul. Zwvciestwa 26B
15-703 Biatvstok

SALA SZKOLEŃ - eodz. 10.00

W zalqczeniu przesl,łarn ranro\\y progran szkolenia z prośbą o zaltięszczpnie w PaństlvalJrzędzte i

pr zekazani e ww. i trfonnacj i spolec aro ści l ok alrl ej p oprzez soĘs ór,v.

Z polvazarrienr

l5-427 Białstok, ul, Lipowa 32A, tel. (0B5)678 56 00, 742 97 40, faks 742 96 35, e-mail:ppd|g§k!"@ąL!]lu.g9y.pl

Centrala ARiMR: 00-1 Z5 WarsZaWa. Al, Jana Pawła ll 70, tel. (22) 860 29 23, 860 05 50, faks 636 17 75
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Program szkolenia - ż8.02.2017
Sala Szkoleń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i F{asiennictwa

w Bia§mstoku ul. Zwycięstwa 26B.,15-703 BiaĘstok

Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy izasady przyznawania pomocy dla

poddziałani a 6.ż ,,Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczeJ'

09:45 - l0:00 Rejestracja uczestników szkolenia
10:00 - l3:00 Omowienie blokówtemaĘcznych

l. Podstawy prawTle ubiegania się o pomoc.

ż. Zasady ubiegania się o pomoc:

- defi nicja benefi cjenta,

- zakres i wysokośc wsparcia,

- koszty kwalifikowalne,

3. Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej;

- wniosek o przyznanie pomocy,

- zńącznlki do wniosku o przymanie pomocy wraz z ich omówieniem,

- wrrioski o płatnośc wraz z zał.ącn,ikami

4. Ogólne informacje na tenat procedury oceny wniosku o prrylznarIie pomocy oraz

podstaw prawnych do odmowy przyznania pomocy,

5. Najczęściej popełniane błedy na etapie ubiegania się o pomoc na podstawie dzi*.ań

wdrazanych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020:

- ubieganie sie o pomoc przezpodmio§ nieuprawnione, niespełniające kryteriów,

- realizacja operacji w sposób niezgodny z warunkami otrzynrania pomocy,

6. Nowe konkursy w 20l7r. w ramach PROW ż014-2020.


