
                                               
 

 
 
Szkolenie dla członków LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”  
w Zwoleniu    „LGD kreatorem leaderowskich społeczności”   
Termin: 2-3 czerwca 2012r.  Nałęczów. 

 
Program wyjazdu* : 
 

Dzień I 
(02.06.2012) 
 

W programie: 

11.00 Wspólny wyjazd ze Zwolenia; 

12.00 Przyjazd, zakwaterowanie; 

12.30 Obiad; 

13.00-20.00 
w tym co 
najmniej 3 
przerwy 
kawowe 

 

 I MODUŁ (2h) 
Analiza procedur i dokumentów LGD związanych z wyborem operacji, 
zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia "wdrażanie LSR. Zmiany w 
działaniu "Różnicowanie działalności na obszarach wiejskich", "Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Odnowa i rozwój wsi" - które mają 
znaczenie dla planowanych naborów wniosków; 

 II MODUŁ (2h) 
Małe projekty po nowelizacji: Szczegółowe omówienie zasad wsparcia w 
ramach „Małych Projektów” Omówienie wzoru wniosku. Omówienie 
załączników; 

 III MODUŁ (3h) 
Omówienie wypełnionego wniosku na małe projekty na przykładzie 
wniosków złożonych do LGD; 

 IV MODUŁ (2h) 
Perspektywy zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku; 

21.00 Uroczysta kolacja; 

Dzień II 
(03.06.2012) 

 

W programie:  

8.00 Śniadanie; 
 
 

9.00-12.45 VI MODUŁ (4h) 
Warsztaty z kreatywności 
Wspólnie z grupą poznajemy techniki generowania nowych pomysłów takie 
jak: "Mapa myśli"- polega ona na graficznym rozrysowaniu problemu co 
pomaga uruchomić cały potencjał do wyszukiwania rozwiązań. "Analiza pola 
siły" Kurta Levina - ta technika bardzo przydatna w negocjacjach uczy w jaki 
sposób przewidywać zachowania drugiej strony można ją stosować zarówno 
w negocjacjach biznesowych jak i negocjacjach z nastoletnim potomstwem, 



poznamy technikę "Pięciu okularów" - tutaj uczymy się jak generować 
pomysły rozpatrując problem z wielu płaszczyzn. Dodatkowo poznamy 
bardzo przydatną technikę "Okręgi wpływu i oddziaływania" - która uczy jak 
panować nad problemami zarówno w pracy zawodowej jak i życiu 
osobistym. Cały materiał opracowany jest w ciekawy sposób, większość 
pracy to praca w grupach wiele ćwiczeń ma charakter zabawy. Zaletą modułu 
jest jego elastyczność każdy może stosować te metody nieistotne czy i gdzie 
pracuje; 

12.15 Obiad; 

13.00-15.15 VII MODUŁ (3h) 
Dobre praktyki - rozwój terenów wiejskich - tutaj poznajemy dokonania 
innych, którzy realizują pomysły wpływające na rozwój obszarów wiejskich. 
Po zakończeniu tematycznej prezentacji dyskusja nad możliwościami 
działania na Państwa terenie. Możliwa analiza pomysłów powstałych w 
trakcie dyskusji za pomocą metod poznanych na module kreatywności; 

16.00 Wykwaterowanie oraz wyjazd z hotelu. 

 
*Program wyjazdu może ulec zmianie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        


