
 

 

 

 

PLAN SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW BIURA LGD ORAZ DLA CZŁONKÓW RADY 
 

 L.P. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia         Realizacja 

 

1 Szkolenie/warsztaty dla 

pracowników LGD 

Szkolenie będzie dotyczyło 

zagadnień dotyczących prowadzenia 

działalności, podejmowania 

działalności gospodarczej, budowa 

biznesplanu 

 

II kwartał 2016 

Czas trwania: 2 dni  

Liczba uczestników:   2 osoby 

 

Liczba osobodni 4 

2 Szkolenie dla pracownika LGD 

z zakresu ochrony danych 

osobowych dla Lokalnych 

Grup Działania  

 Szkolenie to będzie dotyczyło 

ochrony danych osobowych. 

III kwartał 2016 

Czas trwania: 1dzień  

Liczba uczestników:  

1 osoba 

Liczba osobodni 1 

3 Szkolenie dla pracowników 

LGD na koszty bieżące i 

animację (EFS) 

Szkolenie to będzie  dotyczyło  

informacji  niezbędnych do 

prawidłowego wypełniania wniosku 

o dofinansowanie na koszty bieżące  

i animację 

III kwartał 2016 

Czas trwania: 1dzień 

Liczba uczestników:  2 osoby 

 

Liczba osobodni 2 

4 Szkolenie skierowane do 

pracowników LGD w zakresie 

doradztwa i sporządzania 

wniosków o dotację 

(przygotowanie wniosków w 

ramach PROW) 

Szkolenie to będzie dotyczyło 

tematyki związanej  

z wypełnianiem wniosków o dotacje 

z UE. Pracownicy  

w ramach tego szkolenia nabędą 

niezbędną wiedzę teoretyczną oraz 

praktyczną, związaną z obsługą 

wniosków o dofinansowanie 

projektów. 

 

IV kwartał 2016                        

Czas trwania: 1 dzień 

Liczba uczestników:  2 osoby 

 

Liczba osobodni 2 

5 Szkolenie Rady LGD oraz 

pracowników LGD 

„Stosowanie procedur oraz 

kryteriów dotyczących wyboru 

operacji przez LGD” moduł I 

PROW 

Szkolenie będzie obejmowało swoim 

zakresem tematykę związaną z oceną 

operacji oraz  kryteriami  oceny w 

ramach konkursu. 

 

IV kwartał 2016                         

Czas trwania : 1 dzień  

Liczba uczestników: 16 osób  

 

Liczba osobodni 16 

6 Szkolenie Rady LGD oraz 

pracowników biura 

„Stosowanie procedur oraz 

kryteriów dotyczących wyboru 

operacji przez LGD” moduł II 

RPO 

Szkolenie będzie obejmowało swoim 

zakresem tematykę związaną z oceną 

operacji oraz kryteriami oceny w 

ramach konkursu. 

 

II-III kwartał  2018 Czas 

trwania: 1 dzień  

Liczba uczestników: 16 osób 

 

Liczba osobodni 16 

7 Szkolenie Rady LGD oraz 

pracowników biura 

„Stosowanie procedur oraz 

kryteriów dotyczących wyboru 

operacji przez LGD” moduł 

III- GRANTY 

Szkolenie będzie dotyczyło 

zagadnień prawnych związanych w 

szczególności z wdrażaniem operacji 

w ramach PROW, rozporządzeniami: 

Ustawa o RLKS, PROW. 

 

II-III kwartał  2018 

Czas trwania: 1 dzień  

Liczba uczestników: 16 osób 

 

Liczba osobodni 16 

8  

Szkolenie skierowane do 

pracowników LGD w zakresie 

doradztwa i sporządzania 

wniosków o dotację 

(przygotowanie wniosków w 

ramach RPO oś 7) 

 

Szkolenie to będzie dotyczyło 

tematyki związanej  

z wypełnianiem wniosków o dotacje 

z UE. Pracownicy  

w ramach tego szkolenia nabędą 

niezbędną wiedzę teoretyczną oraz 

praktyczną, związaną z obsługą 

wniosków o dofinansowanie 

projektów.  

 

I-II kwartał  2017 

Czas trwania: 2 dni  

Liczba uczestników:  2 osoby 

 

Liczba osobodni 4 

Zał. nr 1 do uchwały 4 Zarządu 

Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki 

z dnia  17.10,.2018r.  



9 Szkolenie skierowane do 

pracowników LGD w zakresie 

doradztwa i sporządzania 

wniosków o dotację 

(przygotowanie wniosków w 

ramach RPO oś 11) 

Szkolenie to będzie dotyczyło 

tematyki związanej  

z wypełnianiem wniosków o dotacje 

z UE. Pracownicy  

w ramach tego szkolenia nabędą 

niezbędną wiedzę teoretyczną oraz 

praktyczną, związaną z obsługą 

wniosków o dofinansowanie 

projektów. 

 

III-IV kwartał  2017 Czas 

trwania: 1 dzień  

Liczba uczestników: 

3 osoby 

Liczba osobodni 3 

10 Szkolenie skierowane do 

pracowników LGD w zakresie 

doradztwa i sporządzania 

wniosków o płatność 

(przygotowanie wniosków w 

ramach PROW) 

Szkolenie to będzie dotyczyło 

tematyki związanej  

z wypełnianiem wniosków o 

płatność. Pracownicy  

w ramach tego szkolenia nabędą 

niezbędną wiedzę teoretyczną oraz 

praktyczną, związaną z obsługą 

wniosków o płatność. 

 

I-II kwartał 2017 

Czas trwania: 1 dzień  

Liczba uczestników:  

2 osoby 

 

Liczba osobodni 2 

11 Szkolenie skierowane do 

pracowników LGD w zakresie 

doradztwa i sporządzania 

wniosków o płatność 

(przygotowanie wniosków w 

ramach RPO oś 11) 

Szkolenie to będzie dotyczyło 

tematyki związanej  

z wypełnianiem wniosków o 

płatność. Pracownicy  

w ramach tego szkolenia nabędą 

niezbędną wiedzę teoretyczną oraz 

praktyczną, związaną z obsługą 

wniosków o płatność 

 

 IV kwartał 2018                             

– I kwartał 2019 

 Czas trwania: 1 dzień 

Liczba uczestników:  2 osoby 

 

Liczba osobodni 2 

12 Szkolenie skierowane do 

pracowników LGD w zakresie 

doradztwa i sporządzania 

wniosków o płatność 

(przygotowanie wniosków w 

ramach RPO oś 7) 

Szkolenie to będzie dotyczyło 

tematyki związanej  

z wypełnianiem wniosków o 

płatność. Pracownicy  

w ramach tego szkolenia nabędą 

niezbędną wiedzę teoretyczną oraz 

praktyczną, związaną z obsługą 

wniosków o płatność 

IV kwartał 2018 

– I kwartał 2019 

Czas trwania: 1 dzień 

Liczba uczestników: 

2 osoby 

 

Liczba osobodni 2 

 


