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Załącznik nr 3 – Forma realizacji operacji 
TABELA I - SZKOLENIE/ SEMINARIUM/ WARSZTAT  

Temat 

Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny 
z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego 
i środowiskowego danego obszaru – przykłady dobrych praktyk 
w regionie południowo-zachodnim 

Grupa docelowa 

Pracownicy lokalnych grup działania i samorządów 
województw: 

dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego 

Ramowy 
program 

Dzień I 

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 

10.00 – 10.15 Rozpoczęcie seminarium, przywitanie uczestników, 
przedstawienie ramowego programu seminarium 

10.15 – 10.40 Przykłady projektów dot. promocji jakości życia na wsi 
w woj. dolnośląskim, 

10.40 – 11.05 Przykłady projektów dot. promocji jakości życia na wsi 
w woj. małopolskim, 

11.05 – 11.30 Przykłady projektów dot. promocji jakości życia na wsi 
w woj. opolskim, 

11.30 – 11.55 Przykłady projektów dot. promocji jakości życia na wsi 
w woj. śląskim, 

11.55 – 12.10 Przerwa kawowa 

12.10 – 12.35 Przykłady projektów dot. rozwoju obszarów wiejskich 
w woj. dolnośląskim, 

12.35 – 13.00 Przykłady projektów dot. rozwoju obszarów wiejskich 
w woj. małopolskim, 

13.00 – 13.25 Przykłady projektów dot. rozwoju obszarów wiejskich 
w woj. opolskim, 

13.25 – 13.50 Przykłady projektów dot. rozwoju obszarów wiejskich 
w woj. śląskim, 

13.50 – 14.50 Obiad 

14.50 – 16.20 Warsztaty tematyczne - rola animatora - doradcy 
w przygotowaniu wniosków promujących jakość życia na wsi – praca 
w 4 grupach po ok. 20 osób. 

16.20 – 16.35 Przerwa kawowa 

16.35 – 18.05 Warsztaty tematyczne – rola animatora – doradcy 
w przygotowaniu wniosków dot. rozwoju obszarów wiejskich – praca 
w 4 grupach po ok.22 osoby. 

18.05 – 18.45 Podsumowanie warsztatów 

19.00 Kolacja 

 

Dzień II 

8.00 – 9.00 Śniadanie; 
9.00 – 9.30 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. 
dolnośląskiego dot. wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym 
tworzenia nowych miejsc pracy, na obszarach wiejskich; 
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9.30 -10.00 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. 
małopolskiego dot. wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym 
tworzenia nowych miejsc pracy, na obszarach wiejskich; 

10.00 – 10.30 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. opolskiego 
dot. wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenia nowych 
miejsc pracy, na obszarach wiejskich; 

10.30 – 11.00 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. śląskiego 
dot. wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenia nowych 
miejsc pracy, na obszarach wiejskich; 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa; 

11.15 – 11.45 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. 
dolnośląskiego dot. upowszechniania wiedzy w zakresie planowania 
rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, 
społecznego i środowiskowego; 

11.45 – 12.15 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. 
małopolskiego dot. upowszechniania wiedzy w zakresie planowania 
rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, 
społecznego i środowiskowego; 

12.15 – 12.45 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. opolskiego 
dot. upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju 
lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego 
i środowiskowego; 

12.45 – 13.15 Dobre praktyki – przykłady projektów z woj. śląskiego 
dot. upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju 
lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego 
i środowiskowego; 

13.15 – 14.00 Obiad; 

14.00 – 15.00 Warsztaty tematyczne – Rola lgd jako podmiotu 
wpierającego rozwój przedsiębiorczości – praca w 4 grupach 
moderowanych po ok. 22 osoby; 

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa; 

15.15 – 16.15 Warsztaty tematyczne – Wyzwania stojące przed lgd – 
praca w 4 grupach moderowanych po ok. 22 osoby; 

16.15 -16.30 Podsumowanie 

Zasoby kadrowe 
niezbędne do 
realizacji 
operacji 

Prelegenci: 

4 osoby, przedstawiciele lgd z województw: dolnośląskiego, 
małopolskiego, opolskiego, śląskiego. 

Wymagania od prelegentów: 

a) wykształcenie wyższe, 

b) doświadczenie w zarządzaniu lgd przez min. 3 lata, 

c) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. 

Każdy z prelegentów zaangażowany zostanie w wymiarze 7 godz., 
w ramach których przedstawi przykłady dobrych praktyk, odpowie na 
pytania po prezentacji oraz poprowadzi warsztaty. 

 

Prowadzący: 

Wymagania od prowadzącego: 
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a) znajomość podejścia leader, 

b) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konferencji itp. 

c) wykształcenie wyższe. 

Zaangażowanie: 8 godz. w ciągu dwóch dni, w ramach których 
prowadził będzie dyskusje uczestników z prelegentami, na koniec 
każdego dnia dokona podsumowania. 

Elektroniczna 
platforma 
szkoleniowa  

Nie dotyczy 

Materiały 
szkoleniowe lub 
informacyjno - 
promocyjne 

Nie dotyczy 

Wyżywienie  

Dwudaniowy obiad (zupa, drugie danie składające się z wkładki 
mięsnej i/lub sałatki warzywnej i/lub ziemniaków i/lub frytek i/lub 
zimnego napoju) pierwszego i drugiego dnia. 

Kolacja w formie szwedzkiego stołu składające się z ciepłego dania, 
zestawu surówek, wędlin, pieczywa, napoi zimnych i gorących. 

Śniadanie w formie szwedzkiego stołu składające się z: mleka, płatek 
śniadaniowych, ciepłe danie, pieczywo, owoce, zestaw warzyw i 
sałatek, serów, gorące i zimne napoje. 

Cztery przerwy kawowe (po 2 każdego dnia) w formie szwedzkiego 
stołu składające się z: napoi zimnych i gorących, ciast, suchych 
przekąsek. 

Zakwaterowanie 

1 nocleg dla ok. 84 osób (79 uczestników, prowadzący, 4 

prelegentów). 

Hotel 3 gwiazdkowy. Pokoje dwu i jednoosobowe. Każdy z osobnym 
węzłem sanitarnym, wyposażony w telewizor, bezpłatny dostęp do 
Internetu oraz parkingu. 

Transport Nie dotyczy 

Liczba i 
wyposażenie sal 

5 sal, w tym: 

- sala plenarna wyposażona w miejsca siedzące dla ok. 79 osób z 
prowadzącymi, ekran, rzutnik, 

- 4 sale warsztatowe wyposażone w miejsca siedzące dla ok. 20 osób 
z prowadzącym, tablicę flipchartową z blokiem flipchartowym, mazaki. 

Inne Nie dotyczy 

 


