
Załącznik nr 7 do wniosku o wybór LSR 

 
Aktualizacja 12.06.2019 r.  

Plan szkoleń 

dla członków Rady LGD i pracowników biura LGD 

oraz Zarządu LGD i Koordynatorów gminnych   

(minimalne założenia) 

 
Lp. Kwartał Odbiorcy Zakres szkolenia Planowany czas 

szkolenia 

Planowan

a liczba 

uczestnikó
w 

szkolenia  

1  
 

 

 
 

2016 

Pracownicy biura,  Zarząd 
LGD, Koordynatorzy gminni 

Przepisy dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR 
przez podejmowanie działalności gospodarczej (premie) oraz  rozwój działalności gospodarczej (dotacje). 

1 dzień – 6 godzin 
 

14 
 

2 Pracownicy biura,  Zarząd 

LGD, Koordynatorzy gminni 

Zasady oceny i wyboru operacji, w tym zasady wypełniania wniosków, zasady realizacji instrumentu RLKS, rozporządzenia: 

przepisy dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR 

przez podejmowanie działalności gospodarczej (premie) oraz  rozwój działalności gospodarczej (dotacje). 

1 dzień  - 6 

godzin 

14 

3  

Członkowie Rady, 

pracownicy biura, Zarząd 
LGD, Koordynatorzy gminni 

Zasady oceny i wyboru operacji, w tym zasady wypełniania wniosków, zasady realizacji instrumentu RLKS, rozporządzenia: 

przepisy dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych: 7 i 11: szkolenie z zakresu funkcjonowania organu decyzyjnego – Rady LGD w okresie 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, w tym zasady oceny i wyboru 

operacji zgodnie z kryteriami dostępu w ramach poszczególnych programów. 

1 dzień – 6 godzin  14 

4  
 

 

 
 

 

 
 

2017 

 
 

 

 
 

Członkowie Rady, 

pracownicy biura, Zarząd 
LGD 

Szkolenie z zakresu oceny i wyboru operacji zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD „Vistula-Terra 
Culmensis” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020: w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz 

budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi 
społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do 

tych obiektów. 

1 dzień -  6 
godzin  

15 

5 Szkolenie z zakresu oceny i wyboru operacji zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD „Vistula-Terra 
Culmensis” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020: w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez 

zakładanie działalności gospodarczej.  

1 dzień -  6 
godzin  

15 

6 Szkolenie z zakresu oceny i wyboru operacji zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD „Vistula-Terra 

Culmensis” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020: w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez 

rozwijanie działalności gospodarczej. 

1 dzień -  6 

godzin  

15 

7 Szkolenie z zakresu zastosowania procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR, analiza lokalnych kryteriów, analiza załączników do procedur.  1 dzień – 6 godzin 15 

8 Pracownicy biura, Zarząd 
LGD, Koordynatorzy 

gminni, Komisja Rewizyjna,  

Szkolenie w zakresie przepisów dotyczących oceny i wyboru projektów zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów w ramach konkursów ogłaszanych 
przez LGD „Vistula-Terra Culmensis” w ramach zadań z Osi 11 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 

2 dni – 16 godzin 18 



Rada LGD 

9  

 
2018 

Pracownicy biura, Zarząd 

LGD, Koordynatorzy 
gminni, Komisja Rewizyjna,  

Rada LGD` 

Szkolenie w zakresie przepisów dotyczących oceny i wyboru projektów grantowych zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów grantowych w 

ramach konkursów ogłaszanych przez LGD „Vistula-Terra Culmensis” w ramach zadań z Osi 11 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2 d ni – 16 godzin   

10  
 

 

2019 

Pracownicy biura i/lub 
Zarząd LGD i/lub 

Koordynatorzy gminni i/lub 

Komisja Rewizyjna, i/lub 

Rada LGD 

Tematyka związana z zasadami realizacji instrumentu RLKS: 
zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD, zasady oceny i wyboru projektów/operacji, analiza dokumentacji 

konkursowej, lokalne kryteria oceny i wyboru operacji, procedury, analiza zmienionych i uaktualnionych dokumentów.  

 

1 dzień – min. 6 
godzin  

Min. 15 
osób/szk

olenie 

11 Tematyka związana z zasadami realizacji instrumentu RLKS: 

zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD, zasady oceny i wyboru projektów/operacji, analiza dokumentacji 
konkursowej, lokalne kryteria oceny i wyboru operacji, procedury, analiza zmienionych i uaktualnionych dokumentów.  

 

2 dni – min. 14 

godzin  

Min. 18 

osób/szk
olenie 

12  
 

 

2020 

Pracownicy biura i/lub 
Zarząd LGD i/lub 

Koordynatorzy gminni i/lub 

Komisja Rewizyjna, i/lub 
Rada LGD 

Tematyka związana z zasadami realizacji instrumentu RLKS: zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD, zasady 
oceny i wyboru projektów/operacji, analiza dokumentacji konkursowej, lokalne kryteria oceny i wyboru operacji, procedury, analiza zmienionych i 

uaktualnionych dokumentów.  

 

1 dzień – min. 6 
godzin  

Min. 15 
osób/szk

olenie 

13 Tematyka związana z zasadami realizacji instrumentu RLKS: 

zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD, zasady oceny i wyboru projektów/operacji, analiza dokumentacji 

konkursowej, lokalne kryteria oceny i wyboru operacji, procedury, analiza zmienionych i uaktualnionych dokumentów.  
 

2 dni – min. 14 

godzin  

Min. 18 

osób/szk

olenie 

14  

2021 
 

 

 

Pracownicy biura i/lub 

Zarząd LGD i/lub 
Koordynatorzy gminni i/lub 

Komisja Rewizyjna, i/lub 

Rada LGD 

Tematyka związana z zasadami realizacji instrumentu RLKS: zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD, zasady 

oceny i wyboru projektów/operacji, analiza dokumentacji konkursowej, lokalne kryteria oceny i wyboru operacji, procedury, analiza zmienionych i 
uaktualnionych dokumentów.  

 

1 dzień – min. 6 

godzin  

Min. 15 

osób/szk
olenie 

 

W szkoleniach udział mogą brać również Członkowie Komisji Rewizyjnej.  

Plan szkoleń może ulec zmianie adekwatnie do potrzeb.   

 

                                                                                                                                             Sztynwag 12.06.2019 r.  

 


