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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
 

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura wnioskodawcy 
 

 
 

Nazwa szkolenia Data Czas trwania 
szkolenia 

/dzień, liczba 
godzin/ 

Wykaz osób, dla których 
szkolenie jest 
przewidziane 

Rodzaj 
dokumentów 

potwierdzających 
ukończenie 
szkolenia 

Źródło finansowania 

Zasady wdrażania, ewaluacji i 
monitoringu w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność 

Każdorazowo raz do roku począwszy od 
2016 roku do 2023 roku. 
W pierwszej połowie każdego roku. 
Planuje się, że szkolenia mają odbywać 
się przed naborami wniosków. 

1 dzień /  
8 godzin 

Członkowie Rady 
Członkowie Zarządu 
Pracownicy Biura 

Lista uczestników 
lub Certyfikat / 
Zaświadczenie 

Poddziałanie 19.4 

„Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji” 

Zasady wypełniania dokumentacji 
aplikacyjnej i rozliczeniowej w 
ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 

Każdorazowo raz do roku począwszy od 
2016 roku do 2023 roku (nie zadziej niż 
raz do roku). 
W 2018 i 2019 roku szkolenia będą 
odbywać się przed każdym posiedzeniem 
rady mającym na celu dokonanie wyboru 
operacji, w związku z przeprowadzonym 
naborem wniosków w następującym 

1 dzień /  
8 godzin 

Pracownicy Biura Lista uczestników 
lub Certyfikat / 
Zaświadczenie 

Poddziałanie 19.4 

„Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji” 
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zakresie tematycznym:  
- obowiązujące przepisy prawa i wytyczne 
MRiRW oraz wprowadzone zmiany, 
- postanowienia umów o przyznaniu pomocy i 
zobowiązania beneficjentów, 
- obowiązujące w LGD procedury wyboru 
operacji, kryteria wyboru operacji oraz 
obowiązujące interpretacje i regulacje 
prawne.. 

Zasady oceny i wyboru projektów 
do finansowania 

Każdorazowo raz do roku począwszy od 
2016 roku do 2023 roku (nie zadziej niż 
raz do roku). 
W 2018 i 2019 roku szkolenia będą 
odbywać się przed każdym posiedzeniem 
rady mającym na celu dokonanie wyboru 
operacji, w związku z przeprowadzonym 
naborem wniosków w następującym 

zakresie tematycznym:  
- obowiązujące przepisy prawa i wytyczne 
MRiRW oraz wprowadzone zmiany, 
- postanowienia umowy ramowej i zapisy LSR, 
- obowiązujących w LGD procedury wyboru 
operacji, kryteria wyboru operacji, regulamin 
organu decyzyjnego oraz obowiązujące 
interpretacje i regulacje prawne. 

2 dni /  
16 godzin 

Członkowie Rady Lista uczestników 
lub Certyfikat / 
Zaświadczenie 

Poddziałanie 19.4 
„Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji” 

 


