
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla Gmin Członkowskich – podsumowanie.

14  listopada  br  miało  miejsce  spotkanie  szkoleniowo-informacyjne  zorganizowane  przez

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" dla Gmin Członkowskich, w którym

udział  wzięli  gospodarze  samorządów  wraz  z  pracownikami  działów  projektów  oraz

inwestycji.  Głównym  tematem  było  przedstawienie  zmian  w  przepisach  dotyczących

wdrażania  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  w ramach  PROW 2014-2020  mających  wpływ  na

planowane  nabory  wniosków.  Szczegółowo  omówiono  zmiany  zapisów  Rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie 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 także ostatnie zmiany  Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  i w związku z tym także nowej wytycznej MRiRW

nr  6/4/2017  w zakresie  jednolitego  i prawidłowego  wykonywania  przez  lokalne  grupy

działania  zadań  związanych  z  realizacją  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez

społeczność  w  ramach  działania  „Wsparcie  dla  rozwoju  lokalnego  w  ramach  inicjatywy

LEADER”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich.  Przedstawiono  również

zmiany  w dokumentach  wewnętrznych  LGD  „Zielone  Bieszczady”  będące  konsekwencją

powyższych. Podsumowano także nabory, funkcjonowanie i aktywizację LGD w 2017 roku i

przedstawiono  najbliższe  plany  na  2017  i  2018  rok.  Dyskutowano  na  temat  projektów

współpracy. Ponadto spotkanie było okazją do zaprezentowania projektu pt.  „Podkarpacki

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”,  którego dokonali Pani Iwona Gratkowska oraz

Pan  Krzysztof  Głąb. Projekt  ten  jest  realizowany  przez  Podkarpacki  Ośrodek  Wsparcia

Ekonomii  Społecznej  prowadzony  przez  Podkarpacką  Agencję  Konsultingowo  Doradczą

Spółka z o.o. wraz z partnerami: Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Tarnobrzeską

Agencję  Rozwoju  Regionalnego  S.A.  Projekt  współfinansowany  jest  ze  środków

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,

Działanie  8.5  Wspieranie  rozwoju  sektora  ekonomii  społecznej  w regionie,  na  podstawie

Umowy  o  dofinansowanie  projektu  z  Województwem  Podkarpackim  –  Wojewódzkim

Urzędem Pracy w Rzeszowie. 

Więcej informacji: http://www.pakd.pl/owes/podkarpacki-osrodek-wsparcia-ekonomii-sp
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