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Harmonogram szkolenia 

dla Rady oraz pracowników biura  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

Podstawy prawne funkcjonowania LGD oraz metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania 

przez LGD w ramach LSR 2014-2020  

29 czerwca 2016 roku, (środa) 

Ratusz w Pyskowicach, ul. Rynek 1 

8.30 – 9.00 Rejestracja, wydawanie materiałów szkoleniowych Biuro LGD 

9.00 – 9.05 Przywitanie uczestników 
Prezes Zarządu 

Piotr Leksy 

9.05 – 10.30 

  

  

Temat przewodni: Wprowadzenie do tematyki wdrożenia działań 

samorządowych w okresie programowania 2014-2020 EFRROW- 

uwarunkowania prawne prawa unijnego i krajowego  

• Omówienie najważniejszych przepisów unijnych dotyczących 

tematyki szkolenia (Umowa partnerstwa rozporządzenie (WE) 

1303/2013, rozporządzenie (WE) 1305/2013, rozporządzenie 

(WE) 1306/2013, rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 640/2014, 

rozporządzenie wykonawcze (WE) 809/2014, rozporządzenie 

(WE) nr 508/2014) 

• PROW 2014-oraz Wytyczne MRIRW i dokumenty powiązane oraz 

wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności 

projektów i wydatków 

• Omówienie najważniejszych przepisów unijnych dotyczących 

tematyki szkolenia: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020 oraz rozporządzenia wykonawcze MRIRW dla działań 

RLKS, Ustawa  z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczność, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Ustawa z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Firma STREFAPLUS 
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10.00 -10.15 Temat przewodni: Regulamin Rady LGD 

 Przedstawienie głównych dokumentów regulujących pracę 

Stowarzyszenia  

 Omówienie zapisów Regulaminu Rady 

 Prawa i obowiązki członków Rady 

Pracownik biura 

LGD 

10.15 – 10.30 Temat przewodni: Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

 Przedstawienie celów i wskaźników 

Pracownik biura 

LGD 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa  

10.45 – 13.00 

  

Temat przewodni: Procedury działania LGD  

 Omówienie obowiązujących procedur LGD i nowe zadania 2014-

2020:  

 Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków 

 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji 

 Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot 

wsparcia 

 Procedura przekazywania do SW dokumentacji dotyczącej 

przeprowadzonego wyboru wniosków 

 Procedura wyboru i oceny grantów w ramach projektów 

grantowych 

 Procedura wyboru operacji własnych 

 Procedura aktualizacji LSR 

Firma STREFAPLUS 

13.00 – 13.15 Przerwa kawowa  

13.15 – 15.00 

  

Temat przewodni: Praktyczne aspekty procedury wyboru operacji 

w trybie konkursowym i grantowym  

 Ocena wstępna operacji  

 Ocena zgodności operacji z celami LSR 

 Ocena zgodności operacji z Programem  

 Wybór operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

Firma 

STREFAPLUS 
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 Odwołanie od decyzji Rady - instytucja protestu i odwołania 

 Dokumentowanie procesu wyboru operacji - protokół z 

posiedzenia Rady LGD  

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa  

15.15 – 16.30 Temat przewodni: Praktyczne aspekty procedury wyboru operacji 

w trybie konkursowym i grantowym - cd.  

 Ocena wstępna operacji  

 Ocena zgodności operacji z celami LSR 

 Ocena zgodności operacji z Programem  

 Wybór operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

 Odwołanie od decyzji Rady - instytucja protestu i odwołania 

 Dokumentowanie procesu wyboru operacji - protokół z 

posiedzenia Rady LGD 

Firma 

STREFAPLUS 

16.30 Zakończenie szkolenia, lunch, wydanie zaświadczeń uczestnictwa w 

szkoleniu 

 

 

 

mailto:biuro@lesnakrainalgd.pl

