
 

 

 

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

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

WYDZIAŁ TERENÓW WIEJSKICH 

URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 

serdecznie zaprasza na szkolenia:  
 

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA PRZY REALIZACJI 

 „MAŁEGO PROJEKTU” 

 

Uczestnicy: 
Na szkolenia zapraszamy beneficjentów oraz wnioskodawców z terenów wiejskich objętych lokalną strategią 

rozwoju,  którzy realizują lub zamierzają realizować operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” – „Małe projekty” Oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

 

Ramowy program szkoleń: 
1. Umowa o przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów i najważniejsze zobowiązania beneficjenta z niej 

wynikające 

2. Dobre praktyki w realizacji operacji oraz przygotowaniu wniosku o płatność. Zamówienia publiczne w „małych 

projektach”, konkurencyjny wybór wykonawcy. 

3. Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach PROW 2007-2013 

4. Zasady przeprowadzania kontroli projektu przez samorząd województwa 

5. Promocja projektów w ramach PROW 2007-2013 

 

Harmonogram szkoleń 
 

Termin szkolenia  Miejsce szkolenia Uwagi  

16 czerwca 2014 r. Starostwo Powiatowe w Zawierciu 

ul. Sienkiewicza 34,  

sala nr 317 III piętro 

 

potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu 

do dnia  9 czerwca 2014 r. 

18 czerwca 2014 r. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej,  

ul. Piastowska 40,  

sala konferencyjna pok. 122 I piętro 

 

potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu 

do dnia 12 czerwca 2014 r. 

24 czerwca 2014 r. Urząd Gminy Krzyżanowice 

ul. Główna 5 

 sala narad, pokój nr 5, parter  

 

potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu 

do dnia 17 czerwca 2014 r. 

27 czerwca 2014 r. Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. 

Sobieskiego 9, sala sesyjna, pokój nr 32 

 

potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu 

do dnia 20 czerwca 2014 r. 

 

Szkolenia poprowadzą pracownicy Wydziału Terenów Wiejskich  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszenia na adres e-mail: msobol@slaskie.pl lub fax 34 39 01 252 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany za pomocą poczty 

elektronicznej. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

 
Informacje nt. szkolenia są również dostępne na stronie http://prow.slaskie.pl. 

 

KONTAKT: 

Wydział Terenów Wiejskich UMWŚ 

Katowice 

tel. (32) 77 40 534  e-mail: 

pwitkos@slaskie.pl 

 

MZZ Bielsko Biała 

tel. (33) 48 53 297 

e-mail: ejanik@slaskie.pl 

 

 

MZZ Częstochowa 

tel./fax: (34) 39 01 252 

e-mail: msobol@slaskie.pl 
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