PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA LGD „LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA”
finansowanych w ramach Poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
w ramach PROW 2014-2020
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Podstawy prawne funkcjonowania LGD i metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania
przez LGD w ramach LSR 2014-2020
1.

Zakres:

I półrocze 2016

Podstawowe dokumenty LGD założenia i cele LSR, regulaminy.

1 dzień
8h

Przepisy unijne i krajowe, procedury LGD, wybór operacji.

Rada,
pracownicy

Certyfikat

biura

Rola i zadania organu decyzyjnego, metodyka postepowania z wnioskiem o pomoc.
Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania.

2

Zakres:

II półrocze 2016

Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania Wsparcie

I półrocze 2017

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

I półrocze 2018

Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania ich w procesie oceny wniosków.

I półrocze 2019

Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz

I półrocze 2020

1 dzień
8h

Rada,
pracownicy
biura

przedsięwzięciami.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Certyfikat

Zasady ewaluacji i monitoringu LSR
3

Zakres:
Ewaluacja i monitoring LSR w kontekście obowiązujących wytycznych.

I półrocze 2017

Pracownicy
1 dzień

II półrocze 2018

8h

biura
Pracownicy

Certyfikat

biura, Rada

Administrowanie danymi osobowymi przez LGD w świetle obowiązku rejestrowania zbiorów
4

danych w GIODO.

II półrocze 2016

Zakres:

1 dzień

Pracownicy

8h

biura

1 dzień

Pracownicy

8h

biura

1 dzień

Pracownicy

Certyfikat

Zasady dotyczące przetwarzania danych, odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i cywilna jaka
wiąże się z tym procesem, wniosek zgłoszenia zbiorów do GIODO.

5

Szkolenia tematyczne z zakresu tworzenia i funkcjonowania NGO oraz z zakresu działalności

II półrocze 2016

gospodarczej.

I półrocze 2018

Zakres:

II półrocze 2020

Certyfikat

Zasady udzielania doradztwa dla różnych beneficjentów starających się o środki z budżetu LGD.
I półrocze 2016

6

Szkolenia z zakresu:

II półrocze 2016

- zarządzanie sobą w czasie oraz zarządzanie konfliktami

I półrocze 2017

- rozwijanie współpracy

II półrocze 2017

- efektywna komunikacja

I półrocze 2018

- doskonalenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji związanych z zakresem obowiązków

II półrocze 2018

biura

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Certyfikat

I półrocze 2019
II półrocze 2019
I półrocze 2020
Terminy i tematy szkoleń mogą ulec zmianie i zostać dostosowane do bieżącego zapotrzebowania wynikającego z realizacji LSR.

Koszęcin, 24.07.2020r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

