
PLAN SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW LGD „MDiG” 
 

Lp. Rodzaj szkolenia (zakres) 
Termin 

szkolenia 
Cel szkoleń 

Metody 

weryfikacji 

wiedzy 

Wskaźnik 

1.  

1. 

Ogólne zasady pracy Rady  
zgodnie z regulaminem  

Rady                         
Kryteria oceny wniosków 

II połowa 
2016 

Podniesienie i 
ugruntowanie 

wiedzy dla 
pracowników Biura 

LGD „MDIG 

Certyfikat 

/ 

zaświadczenie 

Ilość godzin 
szkolenia – 
2 godz. 

2. Zasady wdrażania Strategii  
Rozwoju  Lokalnego 
Kierowanego przez 

Społeczność LGD MDiG w 
oparciu o PROW 2014-

2020 

II połowa 
2016 

ugruntowanie 
wiedzy dla 

członków Zarządu 
pracowników Biura 

LGD „MDIG” 

Certyfikat 

/ 

zaświadczenie 

Ilość godzin 
szkolenia – 
2 godz. 

3. Zasady wdrażania Strategii  
Rozwoju  Lokalnego 
Kierowanego przez 

Społeczność LGD MDiG w 
oparciu o PROW 2014-

2020 Kryteria oceny 

II połowa 
2016 

Podniesienie i 
ugruntowanie 

wiedzy dla 
pracowników Biura 

LGD „MDIG 

Certyfikat 

/ 

zaświadczenie 

Ilość godzin 
szkolenia – 
2 godz. 

4. Kryteria oceny wniosków – 
zasady wybory operacji 

Grantowych 

II połowa 
2016 

Podniesienie i 
ugruntowanie 

wiedzy dla 
pracowników Biura 

LGD „MDIG 

Certyfikat 

/ 

zaświadczenie 

Ilość godzin 
szkolenia – 
2 godz. 

5 
Podniesienie kompetencji w 

zakresie oceny formalnej 
wniosków w ramach PROW 

na lata 2014-2020, ze 
szczególnym naciskiem na 
weryfikację biznesplanów i 
dokumentacji technicznej 
projektów inwestycyjnych 

I połowa 
2017 

 

 

Podniesienie i 
ugruntowanie 

wiedzy dla 
pracowników Biura 

LGD „MDIG” 

Certyfikat 

/ 

Zaświadczenie 

Ilość godzin 
szkolenia – 
16 godzin 

6 
 

Szkolenie i zasady 
obsługi 

„Platforma obsługi 
projektów” 

I połowa 
2017 

Nabycie 
umiejętności dla 

członków Zarządu i 
pracowników biura 

LGD 

Certyfikat 

/ 

zaświadczenie 

Ilość godzin 

Szkolenia – 
6 godzin 

7 
  

Szkolenie informatyczne II połowa 
2017 

 

Podniesienie i 
ugruntowanie 

wiedzy dla 
pracowników Biura 

Certyfikat 

/ 

Ilość godzin 
szkolenia – 
6 godz. 



 

 
    Szkolenia powyższe przypadają średnio po dwa na każdy rok realizacji 

Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „MDiG”. 
Większa część szkoleń będzie przeprowadzona w pierwszych latach 

wdrażania SRL celem zdobycia jak największej wiedzy na temat jej 
realizacji i wdrażania.  

 
 

 

LGD „MDIG” 
zaświadczenie 

8 
Zasady ewaluacji i 

monitoringu 
Lokalnej Strategii 

Kierowanej 
przez Społeczność 

LGD MDiG 

I połowa 
2018 

ugruntowanie 
wiedzy dla 

członków Zarządu 
pracowników Biura 

LGD „MDIG 

Certyfikat 

/ 

zaświadczenie 

Ilość godzin 
szkolenia – 
4 godzin 

9. Wynagrodzenia i 
świadczenia pracownicze - 

naliczanie, podatki, 
rachunkowość, 

optymalizacja - szkolenie e-
learningowe 

I połowa 
2019 

Podniesienie i 
ugruntowanie 

wiedzy dla 
pracowników Biura 

LGD „MDIG” 

Certyfikat 

/ 

zaświadczenie 

Ilość godzin 
szkolenia –  
6 lekcji - 
szkolenie e-
learningowe 

10 Szkolenie z zakresu 
ewaluacji i monitoringu 

I połowa 
2019 

Podniesienie i 
ugruntowanie 

wiedzy dla 
pracowników Biura 

LGD „MDIG 

Certyfikat 

/ 

zaświadczenie 

Ilość godzin 
szkolenia – 
6 godziny 

11 Rachunkowość w NGO - 
zmiany w 2019 roku 

I połowa 
2019 

Podniesienie i 
ugruntowanie 

wiedzy dla 
pracowników Biura 

LGD „MDIG 

Certyfikat 

/ 

zaświadczenie 

Ilość godzin 
szkolenia - 
5 godzin 

12 
 

Zasady wypełniania 
dokumentacji aplikacyjnej i 
rozliczeniowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w 

ramach Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego 
przez społeczność LGD 

„MDiG” 

II połowa 
2019 

Podniesienie i 
ugruntowanie 

wiedzy dla 
pracowników Biura 

LGD „MDIG” 

Certyfikat 

/ 

zaświadczenie 

Ilość godzin 
szkolenia – 
4 godzin 


