
                                        

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.                         

Działania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu II Pomocy Technicznej                                            

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 

 

  

  

 

                

SPOTKANIE  

dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

 

 

Termin i miejsce spotkania: 

 10 listopada 2015 roku – Bielsko-Biała – Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie     
Oddział w Bielsku-Białej, ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24, 43 – 300 Bielsko-Biała, sala na IV piętrze. 

 12 listopada 2015 roku – Rybnik – Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44 – 200 Rybnik, 
piętro I, sala nr 200. 

 13 listopada 2015 roku – Katowice – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,                                        
ul. Dąbrowskiego 23, 40 - 037 Katowice, Sala Kolumnowa (półpiętro, pomieszczenie 0B.31-32). 

 18 listopada 2015 roku – Częstochowa - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,                         
ul. Ks. Kard S. Wyszyńskiego 70/126, 42 – 200 Częstochowa, sala konferencyjna.  

 
 

Godzina Plan spotkania 
 

9.00 – 10.00      Rejestracja uczestników 
 

10.00 – 10.15   Rozpoczęcie spotkania, powitanie uczestników spotkania. 
 

10.15 – 11.15 Przedstawienie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia                       
4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych                       
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

11.15 – 12.00   Przedstawienie i omówienie wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania                  
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

12.00 – 13.00 Przerwa kawowa 
 

13.00 – 13.45 Przedstawienie i omówienie wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną                            
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich               
na lata 2014 – 2020 cd. 

13.45 – 14.40     Dyskusja 
 

14.40 – 15.00 Zakończenie konferencji 
 

                                  


