
Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne online - nabór 1/2022! 

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców z 

terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska), Tyrawa Wołoska i Ustrzyki 

Dolne zainteresowanych składaniem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie: 

podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Zakres tematyczny naboru:  

• podejmowanie działalności gospodarczej. 

Przedsięwzięcie: 1.1.1 Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy. 

  

Uprawnieni wnioskodawcy: przyszli przedsiębiorcy (osoby fizyczne) z obszaru LGD „Zielone 

Bieszczady”. 

 

Program spotkania online: 

• 9:50-10:00 rejestracja uczestników 

• 10:00 -12:00  

- Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR. 

- Omówienie zasad przyznawania pomocy oraz dokumentacji konkursowej. 

- Odpowiedzi na pytania. 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców zaplanowano  

2 terminy spotkań: 

 

Termin I: 06 kwietnia 2022, godz.:10:00-12:00 

Termin II: 12 kwietnia 2022, godz.: 10:00-12:00 

 

Nie planuje się dodatkowych spotkań. 
 

Przypominamy, iż zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji udział w spotkaniach 

szkoleniowo-aktywizacyjnych organizowanych przez LGD jest punktowany na etapie oceny wniosku 

przez Radę - organ decyzyjny LGD. 

 

Do udziału w spotkaniu wymagany jest program ZOOM, do pobrania: 

https://zoom.us/download 

 

Dane do logowania, 06.04.2022 r.: 

Topic: Nabór 1/2022! 

Time: Apr 6, 2022 10:00 AM Warsaw 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/7379597717?pwd=ZHI0bmJzczVXOW5yRGJZYjRleTZpUT09 

https://zoom.us/download


 

Meeting ID: 737 959 7717 

Passcode: 97jCHQ 

 

Dane do logowania, 12.04.2022 r.: 

Topic: Nabór 1/2022 ! 

Time: Apr 12, 2022 10:00 AM Warsaw 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/7379597717?pwd=ZHI0bmJzczVXOW5yRGJZYjRleTZpUT09 

 

Meeting ID: 737 959 7717 

Passcode: 97jCHQ 

 

 

Dołączając do spotkania wyrażają Państwo zgodę na jego rejestrację w zakresie fonii i wizji w celu 

archiwizacji. Przed dołączeniem do spotkania prosimy o wpisanie Imienia i Nazwiska, zgodnie z 

Państwa danymi osobowymi. Osoby, które nie przedstawią się w tej formie nie zostaną dopuszczone 

do udziału w spotkaniu.  

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 513 852 200 lub adresem e-

mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl 


