
Zaproszenie na szkolenie dla Beneficjentów 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Zasady ubiegania sięo 

przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”. 

Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach naborów, które 

rozpoczynają  się w LGD Ziemi Siedleckiej od 29.11.2019 r. 

Informujemy, iż miejscem bezpłatnego szkolenia pt.: „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz 

praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Siedleckiej” będzie sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Siedlcach (ul. Piłsudskiego 40). 

Data: 21.11.2019 r. (czwartek) 

Prowadzący: Marzena Cieślak 

Godzina rozpoczęcia: 9:00 

CEL SZKOLENIA: przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o zasadach ubiegania się o przyznanie 

pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność oraz praktycznych wskazówek pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosków o 

przyznanie pomocy, skompletowanie wymaganych załączników do wniosków w zależności od rodzaju podmiotu 

ubiegającego się o wsparcie oraz zakresu wsparcia, a w przypadku przedsiębiorców podejmujących lub 

rozwijających działalność gospodarczą – zasad sporządzania biznesplanów. 

Wnioskodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymają po 3 punkty w ramach odbywających się naborów! 

FORMA SZKOLENIA: Szkolenie będzie miało formę wykładu (I część) oraz praktycznych warsztatów (II część). 

W I części szkolenia, na podstawie prezentacji: Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – 

zostaną omówione szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie: zakres wsparcia, beneficjenci, kryteria dostępu, 

zasady składania dokumentacji aplikacyjnej oraz jej oceny. Ponadto, uczestnicy szkolenia uzyskają pełną informację 

o zasadach oceny projektów przez Radę oraz sposobie dokumentowania spełniania lokalnych kryteriów wyboru. 

W II części szkolenia, odbędą się warsztaty, w ramach, których na wzorach dokumentów aplikacyjnych omówione 

zostaną zasady wypełniania poszczególnych części wniosku, zasady sporządzania załączników składanych na 

wzorach udostępnianych wraz z dokumentacją aplikacyjną oraz określony zostanie wykaz wymaganych 

załączników, warunkujących kompletność dokumentacji aplikacyjnej. 

ZGŁOSZENIA pod numerem telefonu 25 633 01 39. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny! 

  

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej 



Siedziba: Stary Krzesk 62, 08-111 Krzesk 

Biuro: ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pok. 201 

Tel./fax: 25 6330139; E-mail: biuro@lgdsiedlce.pl  

www.lgdsiedlce.pl 

 

UWAGA! Kolejne nabory wniosków w LGD ZS 

Informujemy, że od 29 listopada 2019 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory 

wniosków z następujących zakresów tematycznych: 

NABÓR 10/2019 - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji 

–  nowoutworzone  podmioty gospodarcze” - alokacja 300 000   zł. 

NABÓR 11/2019  - „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji 

rozwijanie działalności gospodarczej przez PES  lub tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych” – 

alokacja 500 000 zł. 

NABÓR 12/2019 - „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 600 000 zł. 

NABÓR 13/2019 - „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji 

osób realizujących operacje w tym zakresie” – alokacja 900 000 zł. 

NABÓR 14/2019 -"Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko 

projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej" – alokacja 100 000 zł. 

Termin naborów: 29.11.2019-13.12.2019 r. 

Szczegóły dotyczące naborów są opublikowane na stronie www.lgdsiedlce.pl (zakładka PLIKI –> NABORY 

WNIOSKÓW 2019). 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy Beneficjenci mogą 

skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia 

się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem: tel. 25 633 01 39. 
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W czwartek, 27 listopada, odbędzie się w Siedlcach bezpłatne szkolenie pt. Mazowieckie dobre praktyki i 

tradycje kulinarne – produkty regionalne i tradycyjne. To dobra okazja, by dowiedzieć się więcej o zasadach 

wytwarzania takich produktów oraz o nowinkach w tym zakresie. 

 

We środę, 27 listopada, odbędzie się w Siedlcach bezpłatne szkolenie pt. Mazowieckie dobre praktyki i tradycje 

kulinarne – produkty regionalne i tradycyjne. To dobra okazja, by dowiedzieć się więcej o zasadach 

wytwarzania takich produktów oraz o nowinkach w tym zakresie. 

Szkolenie w czwartek, mamy ale 21 listopada. Stąd ten błąd. Szczegóły na: www.lgdsiedlce.pl (zakładka: 

AKTUALNOŚCI). 

 

Wśród poruszanych tematów będzie mowa m. in o specyfice produktów tradycyjnych, innowacjach czy też o 

rolniczym handlu detalicznym w ich sprzedaży. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tymi zagadnieniami, a 

szczególnie osoby zajmujące się wytwarzaniem produktów tradycyjnych czy regionalnych, Koła Gospodyń 

Wiejskich, rolników, przedsiębiorców. Organizatorzy zapewniają profesjonalnych prelegentów, wyżywienie oraz 

miłą atmosferę. Spotkanie odbędzie się 27 listopada w sali konferencyjnej OSM Siedlce (ul. Kazimierzowska 7) w 

godz. 10.00-15.00.  

Zapisy można dokonywać telefonicznie (tel. 661-734-188), mailowo (biuro@lgdsiedlce.pl) bądź osobiście w biurze 

LGD ZS przy ul. Chopina w Siedlcach. Z danej organizacji czy instytucji może zgłosić się dowolna liczba 

osób. Lista miejsc w szkoleniu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zgłoszą się do 19 

listopada będą na pewno zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. 

Organizatorami szkolenia są: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego – Oddział Mazowiecki oraz OSM 

Siedlce. 

Szkolenie jest finansowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie“. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich“ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 – Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Patronat medialny sprawuje nad wydarzeniem sprawują: Katolickie Radio Podlasie, „Echo Katolickie”, "Życie 

Siedleckie" oraz Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl. 

Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkich zainteresowanych tymi zagadnieniami, a szczególnie dla osób 

zajmujących się wytwarzaniem produktów tradycyjnych czy regionalnych, Kół Gospodyń Wiejskich, rolnikom, 

przedsiębiorcom.  

Plakat informacyjny zamieszczamy poniżej i w załączniku.  
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