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w ramach Program Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013” 

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze 2014-2020” ma przyjemność zaprosić Państwa na cykl jednodniowych, 

bezpłatnych szkoleń kierowanych do osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii 

rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. 

Jednodniowe szkolenia odbędą się na przełomie lipca i sierpnia 2015 r. zgodnie z poniższym 

harmonogramem: 

- 30 lipca b.r. w siedzibie samorządu województwa świętokrzyskiego; 

- 31 lipca b.r. w siedzibie samorządu województwa śląskiego; 

- 5 sierpnia b.r. w siedzibie samorządu województwa zachodniopomorskiego; 

- 6 sierpnia b.r. w siedzibie samorządu województwa pomorskiego; 

- 7 sierpnia b.r. w siedzibie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego; 

- 14 sierpnia b.r. w siedzibie samorządu województwa wielkopolskiego; 

- 17 sierpnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (godz. 9.00). 

 

W ramach szkolenia uzyskacie Państwo informacje dotyczące zagadnień związanych  

z opracowaniem i przygotowaniem LSR, takich jak: diagnoza - opis obszaru i ludności, analiza 

SWOT, cele i wskaźniki, sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, 

budżet LSR, metody komunikacji, innowacyjność, zintegrowanie oraz monitoring i ewaluacja. 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z wybranym Samorządem 

Województwa (dane kontaktowe poniżej). W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu 

organizowanym w gmachu MRiRW proszę o przesłanie e-maila zgłoszeniowego zatytułowanego: 

„Udział w szkoleniu LSR” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2015 r. (poniedziałek) na 

adres mailowy: sekretariatryb@minrol.gov.pl. W ww. e-mailu należy podać imię i nazwisko osoby 

chętnej do udziału w szkoleniu. 

 

Jednocześnie pragnę poinformować, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych z 

dojazdem na miejsce szkolenia lub noclegiem.  

 

 

Szkolenie poprowadzi Ekspert: 

Pan Paweł Rodak – radca prawny, specjalista i praktyk w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy 

unijnych, a zwłaszcza wsparcia związanego z instrumentem Rozwój Lokalny Kierowanym przez 

Społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trener z wieloletnim doświadczeniem  

w pracy w instytucjach związanych z wdrożeniem funduszy unijnych oraz doświadczeniem  

w prowadzeniu szkoleń o tematyce unijnej. 
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Dane kontaktowe: 

 

1. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach  

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska 

ul. Targowa 18, 25-520 Kielce 

tel. (041) 330-10-77 tel. (041) 343-82-91 fax. (041) 343-86-74 

 

2. Wydział Terenów Wiejskich 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 

tel. (32) 774 05 02 

 

3. Wydział Rolnictwa i Rybactwa 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

ul. Starzyńskiego 3/4, 70-506 Szczecin 

tel. (91) 441 02 03, fax. (91) 488 24 93 

 

4. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

tel. (58) 32-68-650, fax. (58) 32-68-673 

 

5. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn 

tel. (89) 521 92 50, fax. (89) 521 92 59 

 

6. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

ul. Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

tel. (61) 626 60 00, fax. (61) 626 60 04 

 

 


