
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” 

zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnym szkoleniu 

związanym z ogłoszonym terminem naboru wniosków 20.01.2020 – 18.02.2020 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających 

warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju. 

 

L.p. Termin szkolenia Godzina Miejsce szkolenia 

1. 
24 stycznia 2020 

(piątek) 
10:00-14:00 

Biuro LGD „Północne Mazowsze” 

(Zielona 24, 06-408 Krasne) 

 

Program szkolenia: 

1. LGD „Północne Mazowsze”- realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-

2022, obszar realizacji projektów; 

2. Rodzaje wnioskodawców, zakresy operacji i przedsięwzięcia w ramach których są 

ogłoszone nabory: 

• Profesjonalne szkolenia, doradztwo, poradnictwo i kursy zawodowe, 

• Trening kompetencji miękkich (zarządzania czasem, komunikowania się, 

autoprezentacji, planowania kariery, motywacji, umiejętności poszukiwania 

pracy i in.), 

• Szkolenia, warsztaty i poradnictwo z zakresu zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, w tym tworzenia biznesplanów i uwzględniania 

aspektów ekologicznych i klimatycznych, 

• Szkolenia dla wolontariuszy i tworzenie lokalnych centrów wolontariatu, 

• Tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic 

środowiskowych i wsparcia wzajemnego, 

• Oznakowanie obiektów na potrzeby turystyki i promocji, 

• Porządkowanie i renowacja terenów zieleni, parków, założeń ogrodowych i 

przestrzeni publicznych, zadrzewienia i wzrost bioróżnorodności, w tym 

przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających, 

• Proekologiczne zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na potrzeby 

zwiększenia atrakcyjności turystycznej. 

3. Omówienie dokumentów związanych z naborami wniosków; 

4. Procedura przebiegu naboru wniosków, lokalne kryteria wyboru operacji. 

 



 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu 

do 22.01.2020 do godz. 10:00 w godz. 08:00-16:00 pod nr tel.  23 671 12 02. 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w 

szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego. 

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z naszych szkoleń  

na epik24.pl, znajdują się tam materiały ułatwiające przygotowanie 

wniosków o dofinansowanie.  

Biuro LGD prowadzi indywidualne konsultacje - zwracamy się z prośba o 

wcześniejsze umawianie terminów z pracownikiem LGD tel. 23 671 12 02. 

 

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” 

Zielona, 06- 408 Krasne | tel. 23 671 12 202 | email: biuro@polnocnemazowsze.pl | www.polncnemazowsze.pl 

mailto:biuro@polnocnemazowsze.pl
http://www.polncnemazowsze.pl/

