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Sprawozdanie z przeprowadzonego szkolenia 

Stowarzyszenie „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało dla 20 osób, w dniu 

17.07.2012 szkolenie pn.„Małe projekty” dla wnioskodawców objętych LSR Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju”. Rekrutacja odbyła się poprzez zamieszczenie na 

stronach LGD i Gmin członkowskich informacji o planowanym szkoleniu. Pierwszeństwo miały osoby, 

które nie ubiegały się o środki unijne w ramach tzw. Małych projektów. Szkolenie odbyło się w Sali 

Konferencyjnej Gminy Stargard Szczeciński o godz.12,00. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali 

niezbędne materiały oraz przygotowano serwis kawowy. Szkolenie zgodnie z przedstawionym 

harmonogramem poprowadził Pan Tomasz Biały osoba o dużym doświadczeniu w przygotowaniu i 

rozliczaniu małych projektów. Zwiastun dotyczący szkolenia, możliwości uzyskania dofinansowania w 

ramach Osi 4 Leader zaprezentowała lokalna stargardzka telewizja kablowa. Organizatorzy 

przeprowadzili ankietę ewaluacyjną przed i po szkoleniu  w celu sprawdzenia poziomu wiedzy. 

 

lp pytanie Odpowiedź przed 

szkoleniem 

Odpowiedź po 

szkoleniu 

1 Refundacji podlega nie więcej niż ? 

kosztów kwalifikowanych małych 

projektów poniesionych przez 

beneficjenta 

a) 70%-30% 

b) 75%-20% 

c) 80%-50%-

prawidłowa 

odpowiedź 

a)70%-0% 

b)75%-0% 

c)80%-100%-

prawidłowa 

odpowiedź 

2. Czy wartość wkładu niepieniężnego w 

postaci wolontariatu w przypadku 

małych projektów jest kosztem 

kwalifikowanym? 

a) Tak-60%-

prawidłowa 

odpowiedź 

b) Nie-15% 

c) Nie wiem-25% 

a)Tak-100%- 

prawidłowa 

odpowiedź 

b)Nie-0% 

c)Nie wiem-0% 

3. Maksymalna wysokość przyznanej 

pomocy  dla małych operacji na 

a) Wyższa niż 25.000 

zł-0% 

a)Wyższa niż 

25.000 zł-5% 



realizację jednej operacji  może być b) Nie Wyższa  lub 

równa 25.000 zł-

45% prawidłowa 

odpowiedź 

c) Nie wyższa niż 

25.000zł-55% 

b)Nie Wyższa  lub 

równa 25.000 zł-

45% prawidłowa 

odpowiedź 

c)Nie wyższa niż 

25.000zł-50% 

  

Według analizy przeprowadzonych ankiet uczestnicy po szkoleniu bezbłędnie odpowiedzieli na 

pierwsze i drugie pytanie, natomiast trzecie pytanie w dalszym ciągu sprawiło największą trudność. 

Zgodnie z kolejną nowelizacją rozporządzenia dot. Odnowy i rozwoju wsi wpisano, że projekty z tego 

działania muszą być wyższe od kwoty 25.000,00 zł i nie mogą być równe, wobec powyższego 

analogicznie małe projekty nie mogą przekroczyć kwoty dofinansowania w wysokości 25.000zł 

kosztów kwakifikowalnych, ale mogą być równe tej kwocie. Średnio wzrost wiedzy wzrósł o 30%. 


