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   INFORMACJA O SZKOLENIU 

dla Członków Rady LGD 

                                                                        
        W dniu  20 grudnia 2010 r. Lokalna Grupa działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” 

organizuje Szkolenie z zakresu procedur naboru i oceny wniosków oraz promocja LGD w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju (LSR). 

        Szkolenie ma na celu nabycie nowej wiedzy oraz usystematyzowanie już posiadanych informacji o procedurach 

naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Szkolenie ma także zintegrować przedstawicieli organów 

LGD oraz pracowników biura.  

        Szkolenie organizowane jest w ramach Działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja w 2010 roku” objętego PROW 2007-2013  w związku z podpisaną umową nr  PRW.I.6016-

1-3/09 00021-6932-UM0200021/09 z dnia 27 stycznia 2010 roku. 

    

 

Program szkolenia  

 

Szkolenie z zakresu procedur naboru i oceny wniosków oraz promocja LGD 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). 

Bartlewo, Gospodarstwo Agroturystyczne „Zagroda Zbyszka” 

 

14:00 – 14:45 - rejestracja uczestników, obiad 

14:45 – 15:30 - szkolenie - Procedury wyboru operacji LGD „Vistula-Terra Culmensis” – analiza 

dokumentów 

15:30 - 15:45    - przerwa - bufet kawowy 

15:45 –17:15 - Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju - stan wdrażania LSR na dzień 30.11.2010 r.; 

zakontraktowane środki, stopień realizacji pod względem wydatkowania, stopień realizacji działania 

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2010 roku 

17:15 – 17:45 - przerwa - podwieczorek 

17:45 – 20:00 - szkolenie „Planowane przedsięwzięcia  na rok 2011”, w tym: 

propozycje zmiany limitów środków na poszczególne działania w ramach Osi 4 PROW; stopień 

realizacji wdrażanych projektów w ramach działania „Odnowa         i rozwój wsi”, „Małe projekty” 

w związku z zakończonymi naborami - napotkane problemy i sposoby ich rozwiązań; napotkane 

problemy i propozycje ich rozwiązań w zakresie przeprowadzania konkursów w ramach działania 

„Różnicowanie             w kierunku działalności nierolniczej” „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” (burza mózgów).  

20:00 – 22:00  - dyskusja moderowana (integracja uczestników szkolenia) – kolacja. 


