
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH SZKOLENIACH 
 
18 września 2020 r. w świetlicy  Domu Strażaka w Warnicach przeprowadzono dwa szkolenia z wniosków o 
dofinansowanie: 

1) w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020 z PROW. Zakres tematyczny operacji - zachowanie 
dziedzictwa lokalnego. 

2) w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020/R z PORiM. Zakres tematyczny operacji - przeciwdziałanie 
degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i 
rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. 

W trakcie pierwszego szkolenia zaprezentowano wybrane elementy z LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.. Omówiono kryteria wyboru operacji do dofinansowania, wybrane elementy procedury oceny 
wniosków, możliwość złożenia protestu - zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju i Regulaminu Pracy 
Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Przedstawiono wniosek o przyznanie pomocy w 
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz kartę opisu operacji , omówiono i przećwiczono 
sposób wypełniania tych dokumentów. 
Podczas drugiego szkolenia przedstawiono wybrane elementy z LSR Stowarzyszenia „WIR oraz z 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w 
ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 
społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Omówiono kryteria wyboru operacji 
do dofinansowania, wybrane elementy procedury oceny wniosków, możliwość złożenia protestu - zgodnie z 
zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju i Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa 
Rozwoju. Przedstawiono i omówiono wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie działania 
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem 
projektów grantowych oraz kartę opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy. 
Po każdym szkoleniu przeprowadzono test sprawdzający wiedzę uczestników szkolenia. 


