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Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego LGD (Rady) oraz  
pracowników biura LGD finansowany w ramach Poddziałania  

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
Adresat 

szkolenia 
Tematyka szkolenia Zakres szkolenia 

ROK 2016 
Rada  
i pracownicy 
biura 

1. Podstawy prawne 
funkcjonowania LGD  
i wdrażania LSR /  
Zarządzanie procesem 
wdrażania LSR  
i funkcjonowania LGD  
z uwzględnieniem zadań 
poszczególnych organów 
LGD 
Metodyka pracy Rady LGD 
/Lokalne kryteria wyboru 
operacji 

LSR – cele i założenia, budżet LGD,  regulamin 
Rady, nabory – procedury, karty oceny, 
procedura oceny, lokalne kryteria wyboru, 
rodzaje przedsięwziąć przewidzianych  
do wsparcia.  
Cele ogólne i szczegółowe, rola i zadania Rady  
i biura, metodyka oceny wniosków, z użyciem 
generatora wniosków, 

Pracownicy 
biura 

1. Administrowanie danymi 
osobowymi w LGD  

Administrowanie danymi osobowymi w oparciu 
o ustawę o ochronie danych osobowym  
z uwzględnieniem specyfiki NGO 

2. Tworzenie, zarządzanie  
i prowadzenie 
działalności gospodarczej 

Zasady tworzenia, zarządzania  
i funkcjonowania działalności gospodarczej    
na potrzeby doradztwa kierowanego  
do beneficjentów zamierzających aplikować  
o środki z budżetu LGD 

ROK 2017 

Rada  

1. Obsługa naboru wniosków 
– zadania Rady i biura 

   
LSR – cele i założenia, regulamin Rady, nabory – 
procedury, cele ogólne i szczegółowe, karty 
oceny, procedura oceny, metodyka oceny 
wniosków, z użyciem generatora wniosków, 
lokalne kryteria wyboru, rodzaje przedsięwziąć 
przewidzianych do wsparcia,  zadania Rady  
i biura. 

Pracownicy 
biura 

1. Prowadzenie i archiwizacja 
dokumentacji w organizacji 
pozarządowej 

Obieg dokumentów, archiwizacja, aktualności 
prawne dotyczące spraw kadrowych, 
księgowych w organizacji typu NGO 

2. Szkolenie językowe 

Doskonalenie znajomości języków obcych  
na potrzeby konsultacji planowanych 
projektów współpracy oraz innej współpracy 
międzynarodowej – rozpoczęcie szkolenia / 
kursu w roku 2017 



ROK 2018 

Rada  
 

1. Obsługa naboru 
wniosków – zadania 
Rady i biura 
 

2. Ewaluacja i monitoring 
realizacji LSR  

1. LSR – cele i założenia, regulamin Rady, nabory – 
procedury, cele ogólne i szczegółowe, karty oceny, 
procedura oceny, metodyka oceny wniosków,  
z użyciem generatora wniosków, lokalne kryteria 
wyboru, rodzaje przedsięwziąć przewidzianych 
do wsparcia,  zadania Rady i biura. 
 
2.  Zasady ewaluacji LSR i LGD w kontekście 
wytycznych, zasady monitorowania stanu 
wdrażania LSR i LGD, weryfikacja wskaźników, 
analiza wniosków 
 

Pracownicy 
biura 

1. Szkolenie językowe  Doskonalenie znajomości języków obcych  
na potrzeby konsultacji planowanych projektów 
współpracy oraz innej współpracy 
międzynarodowej – zakończenie szkolenia/kursu 
rozpoczętego w roku 2017 

2. Doskonalenie 
umiejętności 
interpersonalnych 

Doskonalenie umiejętności pracowników biura  
w  zakresie kontaktu z beneficjentem, 
samokształcenia, pozyskiwania wolontariuszy 

ROK 2019 

Rada  
 

1. Obsługa naboru 
wniosków – zadania 
Rady i biura 

LSR – cele i założenia, regulamin Rady, nabory – 
procedury, cele ogólne i szczegółowe, karty oceny, 
procedura oceny, metodyka oceny wniosków,  
z użyciem generatora wniosków, lokalne kryteria 
wyboru, rodzaje przedsięwziąć przewidzianych 
do wsparcia,  zadania Rady i biura. 

Pracownicy 
biura 

1. Doskonalenie pracy 
biura 
 
 

Profesjonalizm w obsłudze klienta a trudne 
sytuacje w relacji  z klientem zewnętrznym oraz 
jak radzić sobie  ze stresem 

Rok 2020 

Rada  1. Ewaluacja i monitoring 
realizacji LSR 

Zasady ewaluacji LSR i LGD w kontekście 
wytycznych, zasady monitorowania stanu 
wdrażania LSR i LGD, weryfikacja wskaźników, 
analiza wniosków 

Pracownicy 
Biura 

1. Content marketing WPROWADZENIE DO MARKETINGU TREŚCI,  
ANGAŻUJĄCE MATERIAŁY WIDEO,  SKUTECZNE TEKSTY 
PROMOCYJNE,  SPÓJNA KOMUNIKACJA WIZUALNA 

 2. „ROW On-line: 
Zarządzanie i działania  
w małej LGD” 

Mała (terytorialnie) grupa LGD - plusy i minusy 
(zarządzanie, działania, operacje), Wdrażanie PROW 
na ograniczonym terenie - doświadczenia z okresu 
2014-2020, Aktywizacja - siła Leadera, Jaki Leader po 
2020 byłby najlepszy? 



ROK 2021 

Pracownicy 
biura 

1. Wsparcie edukacyjne – 

szkolenia online   

Obsługa platformy do prowadzenia szkoleń 
online; Jak zbierać zapisy online?; Kontakt z 
uczestnikami przed i po szkoleniu; Ewaluacja 
szkolenia online; Najczęściej popełniane błędy  
w szkoleniach online; Merytoryczne aspekty 
prowadzenia szkoleń online; Promocja wydarzeń 
online. 

ROK 2022 

Pracownicy 
biura 

1. Prawo ochrony 
środowiska w praktyce 

przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji  
w zakresie prawa ochrony środowiska oraz ustaw 
powiązanych. Udział w szkoleniu pozwoli 
Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych 
umiejętności. Celem szkolenia jest omówienie 
problematyki i obowiązujących przepisów  
w zakresie ochrony środowiska, z którymi 
spotykają się pracownicy nowoczesnych 
zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw 
usługowych oraz pracownicy sektora publicznego 

2. Marka Osobista  
- Start Up 

Budowania marki osobistej zawiera:  
Pomoc w zdefiniowaniu czym jest Twoja marka 
osobista; Nadanie kierunku, rozwoju marki  
(w tym określenie awatara siebie); Pomoc  
w budowaniu relacji, społeczności w social 
mediach;  Strategia publikacji w social mediach,  
Określenie, zdiagnozowanie potrzeb, celów 
Twoich i Twojej społeczności; Określenie awatara 
klienta i grupy docelowej; Określenie sposobu 
komunikacji i budowania relacji z publicznością; 
Ogólne wsparcie, doradztwo w szeroko pojętej 
tematyce social mediów, możliwość konsultacji 
kontentu przed publikacją; Praca  
z przekonaniami, Zdiagnozowanie Twoich 
mocnych stron i określenie wykorzystania ich  
w praktyce; Jak zacząć robić lajv - a ich struktura, 
aspekty techniczne i budowanie kontentu; Jak 
robić angażujące relacje, tzw. Stories; Pomoc  
w pisaniu i korekcji postów, angażujących 
społeczność;   Jak generować emocje, zwiększyć 
atrakcyjność postów i jak zadawać pytania; Pomoc  
w znalezieniu pomysłów na zawartość postów, 
relacji, grafik, przekazu video; Analiza i określenie 
spójnego systemu identyfikacji wizualnej marki;  
Eventy społeczne, kulturalne, czyli podstawy 
networkingu, Aspekty techniczne: dźwięk, 
światło, mikrofon, lampy; Zwiększenie 
efektywności w sprzedażowej 



 
 


