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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Baranów  Janowiec    Kazimierz Dolny   Końskowola  Kurów  Markuszów  Nałęczów  Puławy  Wąwolnica  Wojciechów  Żyrzyn 

 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Działania: 

 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  
Poddziałanie: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”   

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
 

 
PROGRAM SZKOLENIA:  

„WSPARCIE Z INICJATYWY LEADER NA UTWORZENIE WŁASNEJ FIRMY”  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 
 
TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:  
 
- 7 LUTEGO (czwartek) 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli, ul. Lubelska 93.  
 
 
                                                     
ADRESACI SZKOLENIA: Osoby fizyczne z obszaru gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, 
Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, które planują założyć własną działalność 
gospodarczą i ubiegać się o wsparcie finansowe z inicjatywy LEADER PROW 2014-2020 na utworzenie firmy.    
 

 
do godz. 09.00 – przyjazd uczestników, rejestracja i serwis kawowy 

09.00 – 09.10 – Przywitanie uczestników i informacja o programie szkolenia; 

09.10 – 10.00 – Kto może ubiegać się o wsparcie z inicjatywy LEADER na podjęcie działalności gospodarczej? Jakie wymogi 
formalne trzeba spełnić? Zasady oceniania i wyboru operacji, kryteria oceny wniosków;  

10.00 – 10.30 – Omówienie formularza i instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej na podjęcie 
działalności gospodarczej;  

10.30 – 10.45 - Przerwa kawowa; 

10.45 – 11.15 – Omówienie formularza i instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej na podjęcie 
działalności gospodarczej; Warunki umowy o wsparcie finansowe (cd.) 

11.15 – 12-15 - Co to jest model biznesowy? – jego kluczowe elementy; 

12.15  – 12.30 -  Przerwa kawowa; 

12.30 – 15.30 - Zakres biznesplanu obowiązujący na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach 
inicjatywy LEADER – omówienie poszczególnych elementów; Przygotowanie projekcji finansowej, w tym: prognoza cen i 
wielkość sprzedaży; rachunek zysków i strat; NPV; wskaźnik rentowności sprzedaży. 

15.30 – Zakończenie szkolenia. 

 
 


