
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/2015 z dnia 02.12.2015 r. 

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

 

Plan szkoleo dla pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” 

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

1. Pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”  zobligowani  

są do podnoszenia kompetencji służbowych. 

2. Tematyka szkoleo i metody jej przeprowadzenia uzależnione są od przypisanego zakresu 

czynności danemu pracownikowi. 

3. Celem  szkoleo są :                                                                                                                                              

a) doskonalenie wiedzy zawodowej poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia,                                                                                                                                                            

b) uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym prowadzonych przez profesjonalne 

instytucje szkoleniowe,                       

4. Preferowane są szkolenia z zakresu: 

a) uwarunkowao prawnych wdrażania LSR na lata 2014-2020, 

b) wdrażania, aktualizacji i nadzoru dokumentów strategicznych, 

c) przygotowywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatnośd z zakresu 

wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS), 

d) umiejętności wdrażania instrumentu RLKS, 

e) animacji lokalnej i współpracy, 

f) udzielania profesjonalnego doradztwa potencjalnym Beneficjentom, 

g) obsługi strony internetowej, 

h) obsługi Biura LGD. 

5. Tematyka szkoleo dla pracowników Biura LGD „Dolina Drwęcy” planowana  w okresie  

2016 r. -2020 r.: 

2016 r. 

a) Rozwój osobisty i interpersonalny. Trening pewności siebie i odwagi w prowadzeniu 

biuro, 

b) Zarządzanie czasem i efektywnośd osobista, 

c) Tworzenie profesjonalnych notatek i protokołów, 

d) Specjalista ds. zarządzania projektami unijnymi 

e) Specjalista ds. funduszy europejskich, 

f) Zarządzanie i przywództwo, 

g) Udział w szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski i KSOW 

2017 r. 

h) Zarządzanie projektami, 

i) Zarządzanie Zespołem Projektowym, 

j) Komunikacja w zespole projektowym, 

k) Udział w szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski i KSOW. 

 

 



2018 r. 

l) Kurs Zaawansowana ewaluacja projektów 

m) Szkolenie: Efektywna ewaluacja 

n) Udział w szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski i KSOW 

2019 r. 

o) Udział w szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski i KSOW 

2020 r. 

p) Udział w szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski i KSOW 

 

 

 

Uczestnicy szkolenia uzyskają certyfikaty potwierdzające nabycie wiedzy i podniesienie kwalifikacji. 

Wymienione powyżej szkolenia mogą ulec zmianie lub wykreśleniu – uzależnione jest to od 

przepisów obowiązującego praw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 60/2015 z dnia 02.12.2015 r. 

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

 

 

Plan szkoleo dla członków organu decyzyjnego – Rady  

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

 

6. Członkowie Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”  zobligowani  

są do podnoszenia wiedzy i umiejętności związanych z pełnieniem funkcji w organie 

decyzyjnym (Radzie) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. 

7. Celem  szkoleo  są :                                                                                                                                              

a) doskonalenie/podnoszenie wiedzy i umiejętności członka Rady,                                                                                                                                                           

b) uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach szkoleniowych, seminariach prowadzonych 

przez profesjonalne instytucje szkoleniowe,                       

8. Preferowane są szkolenia z zakresu: 

a) Metodyki pracy organu decyzyjnego (Rada): sposoby identyfikacji istotnych elementów 

wniosku o pomoc z punktu widzenia oceny zgodności planowanej operacji z Lokalną 

Strategia Rozwoju i oceny merytorycznej oraz wyboru/odrzucenia planowanej operacji 

do realizacji. 

9. Tematyka szkoleo dla pracowników Biura LGD „Dolina Drwęcy” planowana  w okresie  

2016 r. -2020 r.: 

q) Omówienie zadao członków Rady LGD na podstawie aktualnych aktów prawnych oraz 

Lokalnej Strategii Rozwoju, 

r) Przybliżenie zasad naboru m. in.: omówienie procedur i kryteriów wyboru w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju 

s) Rola i zadania organu decyzyjnego (Rady) we wdrażaniu LSR, 

t) Przebieg procesu oceny zgodności i wyboru operacji przez organ decyzyjny 
u) (Rada) 

v) Przebieg procesu oceny zgodności i wyboru operacji przez organ decyzyjny 
 

 

 

Uczestnicy szkolenia uzyskają certyfikaty potwierdzające nabycie wiedzy i podniesienie kwalifikacji. 

Wymienione powyżej szkolenia mogą ulec zmianie lub wykreśleniu – uzależnione jest to od 

przepisów obowiązującego praw 

 


