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                          Warsztaty dotyczące realizacji  

i rozliczania wniosków 

w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną 

19-20 października 2017 

PROGRAM WARSZTATÓW 

Cel warsztatów: 
 
 

 Ogólne zapoznanie beneficjentów z zasadami i procedurami obiegu 
wniosków o płatność w ramach  realizacji LSR, 

 Zobowiązania wynikające z zawarcia Umowy o przyznanie pomocy, 
 Przedstawienie obowiązków Beneficjentów wobec LGD i wobec Urzędu 

Marszałkowskiego – terminy, sprawozdawczość i monitoring, 
 Zapoznanie beneficjentów z zasadami realizacji i rozliczeń realizowanych w 

ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju operacji, w tym omówienie 
wniosków o płatność,  

 Przedstawienie zasad wypełniania wniosku o płatność, przygotowanie 
dowodów księgowych oraz załączników. 

 Rozwianie wszelkich wątpliwości (w sposób warsztatowy) związanych w 
wypełnianiem formularza  wniosku o płatność. 

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą: 
 Znali zasady realizacji i rozliczeń działań realizowanych w ramach Wdrażania 

Lokalnych Strategii Rozwoju , w tym omówienie wniosków o płatność.  
 Znali zasady obiegu wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w 

ramach  realizacji LSR. 
 Znali swoje obowiązki wobec LGD oraz Urzędu Marszałkowskiego. 
 Posiadali umiejętność wypełniania wniosku o płatność, opisywania 

dokumentów księgowych oraz przygotowania załączników.  
 

 
PROGRAM: 

Dzień 1 (8h szkoleniowych) 
 

9:30 - 10:00  Przyjazd i zakwaterowanie uczestników, serwis kawowy 

10.00 – 14.00  Blok I (4h)   

Otwarcie szkolenia; przedstawienie celu, programu i metody prowadzenia zajęć; 

Podstawa prawna – obowiązujące rozporządzenia; 
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Zobowiązania wynikające z zawarcia Umowy o przyznanie pomocy na operacje w 

ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, 

Warsztaty – działania na indywidualnych przykładach w ramach poddziałania 19.2 w 

zakresie podejmowania działalności gospodarczej  (w trakcie trwania bloku, przerwa 

kawowa) 
 

14.00 – 15 Obiad 

15.00 – 19.00  Blok II (4h)  

Omówienie zasad realizacji wniosków, w tym zasady udokumentowania wydatków 

zgodnie z instrukcjami obowiązującymi przepisami prawa; 

Instrukcja wypełniania wniosków o płatność dla operacji w  ramach poddziałania 19.2 

w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wraz z załącznikami), 

Wniosek o płatność (postęp finansowy i postęp rzeczowy). 
(w trakcie trwania bloku, przerwa kawowa), 
19.30 Kolacja 

Dzień 2 (8h szkoleniowych) 

 

07.00 -08.00 Śniadanie 

  8.00 – 13.00  Blok III (5h)   

 Omówienie zasad realizacji wniosków, w tym zasady udokumentowania wydatków 

zgodnie z instrukcjami obowiązującymi przepisami prawa; 

Zobowiązania wynikające z zawarcia Umowy o przyznanie pomocy na operacje w 

ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w 

zakresie podejmowania działalności gospodarczej, 

Instrukcja wypełniania wniosków o płatność dla poddziałania 19.2 z wyłączeniem 

projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej, 

Warsztaty – działania na indywidualnych przykładach w ramach poddziałania 19.2 z 

wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej, 

Wniosek o płatność (postęp finansowy i postęp rzeczowy). 
(w trakcie trwania bloku, przerwa kawowa) 
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13.00 – 14.00 Obiad  

14.00 – 17.00  Blok IV (3h )  

Współpraca z Biurem LGD, odwołania informowanie, sprawozdawczość i 

monitoring; 

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim, informowanie, sprawozdawczość, 

monitoring oraz odwołania; 

Ankieta ewaluacyjna, 
Dyskusja i podsumowanie warsztatów. 

17.00 –  Wyjazd do Gryfina. 


