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  Załącznik nr 7 do umowy ramowej 
 
         

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD „QWSI”  

 

Celem niniejszego planu szkoleń jest zapewnienie, że w Stowarzyszeniu LGD „Qwsi”, na 

wszystkich stanowiskach, pracuje personel wykwalifikowany, o odpowiednich 

umiejętnościach praktycznych i przygotowaniu zawodowym. 

Plan obejmuje szkolenia organizowane w odpowiedzi na potrzeby pracowników 

Stowarzyszenia LGD „Qwsi”. 

 

Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD „Qwsi”. 

 

Przyjęto zasadę, że każdy pracownik ma prawo i obowiązek uzupełniać swoje kwalifikacje 

w formie szkoleń zewnętrznych przynajmniej raz w roku. 

Szkolenia mogą przyjmować następujące formy: 

- uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, naradach, 

- uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach, 

- studia. 

 

W miarę potrzeb i możliwości, szkolenia zewnętrzne mogą być realizowane poza planem. 

 

Szkolenia wewnętrzne przeprowadzane są w przypadku zatrudnienia nowego pracownika 

(szkolenie BHP, związane z obsługą stanowiska pracy itp.). 
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Lp. Tematyka szkolenia Pracownik objęty szkoleniem Liczba osób 

objętych 

szkoleniem 

Szkolenie 

wewnętrzne

/zewnętrzne 

Termin 

szkolenia 

1 Zarządzanie projektami  

 

(przygotowanie projektu, struktura organizacyjna i role, 

zarządzanie strategiczne projektem) 

Kierownik biura, specjalista ds. 

zarządzania projektami, 

specjalista ds. monitoringu i 

sprawozdawczości 

3 zewnętrzne 2016 

2 Komunikacja społeczna                                                                   

 

(grupy odbiorców i dostosowania do nich kanałów 

komunikacyjnych, nabycie umiejętności skutecznej 

bezpośredniej komunikacji z odbiorcami, skuteczne techniki 

negocjacji, nabycie umiejętności dobrej komunikacji z grupą, 

ograniczenia stresu przed wystąpieniami publicznymi, nabycie 

umiejętności tworzenia planu strategii komunikacyjnej) 

Kierownik biura, specjalista ds. 

zarządzania projektami, 

specjalista ds. monitoringu i 

sprawozdawczości 

3 zewnętrzne 2016 

3 Konstruowanie biznesplanów 

 

(przygotowanie poprawnego biznes planu, cele przygotowania 

biznes planu, zasady opracowywania biznes planu, zawartość 

merytoryczna biznes planu, planowane nakłady inwestycyjne, 

rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne) 

Kierownik biura 1 zewnętrzne 2016 

4 Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel                                             

 

(jak przyśpieszyć i usprawnić pracę z arkuszem kalkulacyjnym 

Excel, zastosowanie formatowania warunkowego w celu 

zautomatyzowania formatowania arkusza, szybkiego 

odszukiwania błędów, automatycznego wyróżniania całych 

wierszy tabeli czy arkusza, jak stworzyć szybkie obliczenia za 

Kierownik biura, specjalista ds. 

zarządzania projektami, 

specjalista ds. monitoringu i 

sprawozdawczości 

3 zewnętrzne 2017 
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pomocą zaawansowanych funkcji) 

5 Kierowanie zespołem projektowym                                                  

(praca grupowa, rola kierownika projektu oraz zespołu, 

efektywna komunikacja w projekcie, delegowanie, 

motywowanie, uzgadnianie prac w zespole projektowym, 

konflikty i negocjowanie w zespołach projektach) 

Kierownik biura 1 zewnętrzne 2017 

6 MS Project zarządzanie projektami 

 

(jak optymalnie wykorzystać zasoby w projektach, poznanie 

zasad prawidłowego śledzenia postępu prac w projekcie w celu 

szybkiego reagowania na nieprawidłowości w ich realizacji, 

zdobycie umiejętności pracy z kilkoma projektami) 

Specjalista ds. zarzadzania 

projektami 

1 zewnętrzne 2017 

7 Rozliczanie projektów 

 

(omówienie procesu sprawozdawczości i dokumentowania 

wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalnych i 

niekwalifikowanych oraz procesu realizacji wskaźników w 

odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku o przyznanie 

pomocy i umowie, zdobycie praktycznej wiedzy oraz 

umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych) 

Specjalista ds. monitoringu i 

sprawozdawczości 

1 zewnętrzne 2017 

8 Szkolenie Efektywna komunikacja                                                   

 

(jak skutecznie przekazywać informację, tworzyć klarowne i 

jednoznaczne komunikaty, jak używać języka perswazji w celu 

uzyskiwania pożądanych rezultatów) 

Kierownik biura, specjalista ds. 

zarządzania projektami, 

specjalista ds. monitoringu i 

sprawozdawczości 

3 zewnętrzne 2017 

9 Tabele przestawne w Excelu Kierownik biura, specjalista ds. 3 zewnętrzne 2018 
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(tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych i wykresów 

przestawnych) 

zarządzania projektami, 

specjalista ds. monitoringu i 

sprawozdawczości 

10 Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów 

(obowiązki beneficjenta wynikające z umowy przyznania 

pomocy, tworzenie harmonogramu, zasady sporządzania 

sprawozdań, skuteczny monitoring, formy monitorowania) 

Specjalista ds. monitoringu i 

sprawozdawczości 

1 zewnętrzne 2018 

11 Planowanie i strategie marketingowe                                                   

 

(analiza rynku, wdrożenie i kontrola planu marketingowego) 

Kierownik biura, specjalista ds. 

zarządzania projektami, 

specjalista ds. monitoringu i 

sprawozdawczości 

3 zewnętrzne 2018 

12 Warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych                             

 

(jak pokonać tremę i obawy przed wystąpieniami publicznymi, 

jak zidentyfikować i kontrolować emocji towarzyszące 

wystąpieniom publicznym, sposoby identyfikowania 

potencjalnej grupy odbiorców oraz techniki autoprezentacji i 

motywacji) 

Kierownik biura, specjalista ds. 

zarządzania projektami, 

specjalista ds. monitoringu i 

sprawozdawczości 

3 zewnętrzne 2018 

13 Szkolenie z zasad ewaluacji projektów 

(rodzaje i przedmiot ewaluacji, cele prowadzenia ewaluacji, 

planowanie i budowanie raportu ewaluacji) 

Kierownik biura, specjalista ds. 

zarządzania projektami, 

specjalista ds. monitoringu i 

sprawozdawczości 

3 zewnętrzne 2019 

14 Szkolenie z zasad marketingu i promocji 

 

(nawiązywanie nowych kontaktów, działalność z zakresu PR, 

nadzorowanie i podtrzymywanie kontaktów z odbiorcami, 

kreowania wizerunku LGD) 

Kierownik biura, specjalista ds. 

zarządzania projektami, 

specjalista ds. monitoringu i 

sprawozdawczości 

3 zewnętrzne 2019 
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15 Szkolenie z e – marketingu                                                               

 

(reklama internetowa, narzędzia komunikacji i social media, 

promocja w Internecie) 

Kierownik biura, specjalista ds. 

zarządzania projektami, 

specjalista ds. monitoringu i 

sprawozdawczości 

3 zewnętrzne 2020 

16 Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze 

środków unijnych w praktyce                                                                 

 

(końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie 

trwałości projektu) 

Kierownik biura, specjalista ds. 

zarządzania projektami, 

specjalista ds. monitoringu i 

sprawozdawczości 

3 zewnętrzne 2020 
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PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA LGD „QWSI”  

 

Celem niniejszego planu szkoleń jest zapewnienie, że członkowie Rady Stowarzyszenia LGD 

„Qwsi”, to osoby o odpowiednich umiejętnościach praktycznych i przygotowaniu 

merytorycznym. 

 

W miarę potrzeb i możliwości, szkolenia dla członków Rady mogą być realizowane poza 

planem (np. uwagi pokontrolne UMWD do procedury). 

 

 

Lp. Tematyka szkolenia Członek Rady objęty 

szkoleniem 

Liczba 

osób 

objętych 

szkoleniem 

Termin 

szkolenia 

1 Zakres wsparcia w ramach inicjatywy 

LEADER na lata 2014 – 2020  

 

(rodzaje operacji, tryby składania 

wniosków) 

Członkowie Rady 14 2016 

2 Procedura wyboru operacji przez Radę 

 

(lokalne kryteria wyboru, sposób oceny 

wniosków, wymagania dotyczące 

posiedzeń Rady) 

Członkowie Rady 14 2016 

3 Procedura wyboru operacji przez Radę 

 

(lokalne kryteria wyboru, sposób oceny 

wniosków, wymagania dotyczące 

posiedzeń Rady) 

Członkowie Rady 14 2018 
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