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

Program szkolenia dla członków Rady i pracowników Biura LGD 

TERMIN SZKOLENIA: 24-25 maja 2017 r. 

MIEJSCE: Brzozów, Sala konferencyjna Hotelu ALTA (ul. 3-go Maja) 

TEMATYKA SZKOLENIA: 

 Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność 
LGD "Ziemia Brzozowska", 

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

 Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania. 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

I dzień szkolenia: 24.05.2017 r. w godz. 9:00 – 16:30 

Czas realizacji Wyszczególnienie 

do 09:00 Rejestracja Uczestników 

9:00 – 11:00 

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność: m.in. podstawy prawne i inne źródła 
informacji dla beneficjentów, podstawowe wymogi dla Wnioskodawców, 
zasady, forma i zakres wsparcia, kryteria dostępu do wsparcia, realizacja 
operacji, wskaźniki realizacji celów, racjonalność planowanych do 
poniesienia kosztów a wybór wykonawców zadań.  

11:00 – 11:15 Przerwa 

11:15 – 12:15 

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność (…) - II część 

Uwzględnienie elementów rozliczenia projektu, które powinny mieć wpływ 
na kształt dokumentacji aplikacyjnej.  

12:15 – 14:15 

Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  
(LSR) – przypomnienie zasad przeprowadzania naborów wniosków oraz  
przyjmowania dokumentów aplikacyjnych w zgodności z obowiązującymi 
przepisami i wytycznymi - I część 

14:15 – 15:00 Przerwa obiadowa 

15:00 – 17:00 

Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  
(LSR) - II część 

Zadania i etapy oceny wniosków w ramach obowiązujących  
procedur – z wyróżnieniem zadań biura oraz członków Rady. 

Symulacja przebiegu procesu oceny z uwzględnieniem wymagań 
wynikających z obowiązujących Regulaminów, zasad i procedur oraz 
z uwzględnieniem parytetów w zakresie sektorów i grup interesów.  



 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

  

 

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

 

II dzień szkolenia: 25.05.2017 r. w godz. 8:30 – 15:30 

Czas realizacji Wyszczególnienie 

08:30 – 10:30 

Zasady przeprowadzania weryfikacji zgodności z LSR, w tym ocena 
formalna, ocena zgodności z celami LSR oraz PROW na lata 2014-2020. 

Wypełnienie kart weryfikacji w ramach poszczególnych punktów kontrolnych 
i odzwierciedlenie postępowania Rady na poszczególnych etapach oceny 
z uwzględnieniem różnych beneficjentów, różnych typów operacji i różnych 
zakresów tematycznych naborów wniosków. 

Praca na przykładach i odniesienie do wymogów wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych. 

Wskazanie źródła weryfikacji kryteriów dostępu we wniosku o przyznanie 
pomocy, biznesplanie, czy załącznikach do wniosku. 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa 

10:45 – 12:45 

Dokumentacja aplikacyjna w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na 
wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – 
źródło weryfikacji formalnej, zgodności z LSR i Programem oraz wg lokalnych 
kryteriów. 

Zapewnienie jednolitego podejścia do interpretacji lokalnych kryteriów oceny 
i wyboru operacji. 

12:45 – 13:30 Przerwa obiadowa 

13:30 – 15:30 

Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach 
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność – praktyczne warsztaty (praca na 
dokumentach) 

15:30 Zakończenie szkolenia 

 

 


