
PLAN SZKOLEŃ DLA CZLONKÓW RADY, ZARZĄDU I PRACOWNIKÓW BIURA LGD „ŻYWIECKI RAJ” NA  LATA 2016-2023 

Lp. Nazwa szkolenia Harmonogram szkoleń planowanych do realizacji Zakładany czas 

trwania szkolenia 

Grupa 

docelowa 

szkolenia 

Dokument 

potwierdzający 

ukończenie 

szkolenia 

Źródło 

dofinansowania 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I II I II I II I II I II I II I I

I 

1. Wdrażanie Lokalnej 

Strategii Kierowanej przez 

Społeczność LGD 

„Żywiecki Raj” – szkolenie 

stacjonarne 

x              

Szkolenie 

stacjonarne – 2 

dniowe, 16 godz. 

Rada LGD 

„Żywiecki Raj”,  

Zarząd, 

pracownicy 

biura LGD 

Certyfikat Poddziałanie: 

„Wsparcie na 

rzecz kosztów 

bieżących i 

aktywizacji” 

2. Wdrażanie Lokalnej 

Strategii Kierowanej przez 

Społeczność LGD 

„Żywiecki Raj” – kurs e-

learningowy 

 x  x  x         

Szkolenie e-

learningowe: na 

bieżąco w 

zależności od 

potrzeb,  

Rada LGD 

„Żywiecki Raj”,  

Zarząd, 

pracownicy 

biura LGD 

Wydruk z 

platformy e-

learningowej – 

zaświadczenie o 

odbytym kursie 

Poddziałanie: 

„Wsparcie na 

rzecz kosztów 

bieżących i 

aktywizacji” 

3. Zasady wypełniania 

dokumentacji aplikacyjnej i 

rozliczeniowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego 

przez społeczność” 

 x             

Szkolenie 

stacjonarne – 1 

dniowe, 8 godz. 

Rada LGD 

„Żywiecki Raj”,  

Zarząd, 

pracownicy 

biura LGD 

Certyfikat Poddziałanie: 

„Wsparcie na 

rzecz kosztów 

bieżących i 

aktywizacji” 

4. Elektroniczna obsługa 

wniosków do 

dofinansowania  x             

Szkolenie 

stacjonarne – 1 

dniowe, 8 godz. 

Rada LGD 

„Żywiecki Raj”,  

Zarząd, 

pracownicy 

biura LGD 

Zaświadczenie o 

ukończeniu 

szkolenia 

Poddziałanie: 

„Wsparcie na 

rzecz kosztów 

bieżących i 

aktywizacji” 

5. Zasady oceny i wyboru 

projektów do 

dofinansowania  x             

Szkolenie 

stacjonarne – 2 

dniowe, 16 godz. 

Rada LGD 

„Żywiecki Raj”, 

pracownicy 

biura LGD 

Certyfikat Poddziałanie: 

„Wsparcie na 

rzecz kosztów 

bieżących i 

aktywizacji” 

6. Zasady oceny i wyboru 

projektów do 

dofinansowania – kurs e-

learningowy 
  x  x          

Szkolenie e-

learningowe: na 

bieżąco w 

zależności od 

potrzeb,  

Rada LGD 

„Żywiecki Raj”, 

pracownicy 

biura LGD 

Wydruk z 

platformy e-

learningowej – 

zaświadczenie o 

odbytym kursie 

Poddziałanie: 

„Wsparcie na 

rzecz kosztów 

bieżących i 

aktywizacji” 

7. Ewaluacja i monitoring 

Strategii Kierowanej przez 

Społeczność LGD 

„Żywiecki Raj”  
     x         

Szkolenie 

stacjonarne – 2 

dniowe, 16 godz. 

Zarząd, 

pracownicy 

biura LGD 

Certyfikat Poddziałanie: 

„Wsparcie na 

rzecz kosztów 

bieżących i 

aktywizacji” 

 


