
                                                              
 

 

 

PLANY SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW  

ORGANU DECYZYJNEGO I PRACOWNIKÓW BIURA 

 
L.p. Termin szkolenia 

 

Zakres szkolenia Uczestnicy 

szkolenia 
1. I półrocze 2016 

(ponadto szkolenia będą 

realizowane w miarę potrzeb) 

Wdrażanie LSR w okresie 

programowania 2014-

2020 

Członkowie Zarządu 

i Rady 

2. II półrocze 2016 

II półrocze 2017 

(ponadto szkolenia będą 

realizowane w miarę potrzeb) 

Procedura wyboru 

i oceny operacji  

w ramach LSR oraz 

kryteria wyboru operacji 

w okresie programowania 

2014-2020 

Pracownicy biura 

3. II półrocze 2016 

II półrocze 2017 

I półrocze 2018 (szkolenie dla 

Członków Rady) 

(ponadto szkolenia będą 

realizowane w miarę potrzeb) 

Procedura wyboru 

i oceny operacji  

w ramach LSR oraz 

kryteria wyboru operacji 

w okresie programowania 

2014-2020 

Członkowie Zarządu  

i Rady 

4. II półrocze 2016 Szkolenie dla osób 

nadzorujących  

i wdrażających system 

ochrony danych 

osobowych 

Pracownicy Biura 

5. II półrocze 2016 Szkolenie z zamówień 

publicznych 

Pracownicy Biura 

6.  II półrocze 2016 Biznesplan dla operacji  

w ramach LSR 

Pracownicy Biura 

7. I półrocze 2017 Szkolenie dla lokalnych 

grup działania.  

Tematyka szkoleń: 

Projekty grantowe  

w ramach poddziałania 

”Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach 

strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego 

przez społeczność” 

 

Warunki i tryb 

przyznawania pomocy  

Pracownicy Biura 



                                                              
 

w ramach poddziałania 

„Przygotowanie  

i realizacja działań w 

zakresie współpracy  

z lokalną grupą działania” 

 

Tryb konkurencyjnego 

wyboru wykonawców 

zadań ujętych w 

zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji oraz 

działanie portalu ogłoszeń 

ARiMR w ramach 

PROW 2014-2020 

8. II półrocze 2017 Finansowanie 

działalności LGD poprzez 

prowadzenie działalności 

gospodarczej lub 

odpłatnej działalności 

pożytku publicznego 

 

Monitoring i ewaluacja  

w projektach dot. 

podnoszenia jakości życia 

na obszarach wiejskich 

oraz rozwoju lokalnego  

z uwzględnieniem 

potencjału 

ekonomicznego, 

społecznego  

i środowiskowego danego 

obszaru 

 

Promocja jakości życia na 

obszarach wiejskich oraz 

rozwój lokalny z 

uwzględnieniem 

potencjału 

ekonomicznego, 

społecznego i 

środowiskowego danego 

obszaru – przykłady 

dobrych praktyk. 

  

Pracownicy Biura 

9. 

 

I półrocze 2018 Stosowanie narzędzi do 

monitoringu i ewaluacji 

Pracownicy Biura 



                                                              
 

Lokalnych Strategii 

Rozwoju 2014-2020 

10. II półrocze 2018 Kodeks pracy dla 

zarządzających 

organizacją pozarządową 

Dyrektor Biura 

Pracownicy Biura 

11 II półrocze 2022 Metody partycypacyjnego 

tworzenia LSR – 

praktyczny poradnik 

Pracownicy Biura 

 


