Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O SZCZEGÓŁOWYCH DZIAŁANIACH
DO REALIZACJI W KAŻDYM Z POWIATÓW W RAMACH PROJEKTU
"LOKALNE PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"
I.

Cykl szkoleniowy

1. szkolenia wspólne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych:




Okres realizacji: marzec 2010 – październik 2010
Liczba szkoleń: 3 szkolenia 2-dniowe
Tematyka szkoleń do realizacji w trakcie 16 godz. dydaktycznych
obejmuje zagadnienia z zakresu:
 współpracy administracji lokalnej i organizacji pozarządowych,
 wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez administrację lokalną
i organizacje pozarządowe,
 współpracy administracji lokalnej i organizacji pozarządowych
z sektorem biznesowym,
 zasad
pozyskiwania
gospodarczego,

funduszy

na

kształtowanie

rozwoju

 zasad pisania projektów i zarządzania projektem,


Liczba uczestników na 1 szkoleniu: 25 osób (z tego 50% uczestników
stanowić powinni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w
tym ze Starostwa Powiatowego, urzędów gmin z terenu powiatu i
jednostek podległych administracji lokalnej). Łącznie w okresie marzecpaździernik 2010 planujemy przeszkolić w każdym z powiatów 75 osób, z
tego przedstawiciele samorządu lokalnego 38 osób (każda z tych osób
weźmie udział w jednym 2-dniowym szkoleniu.

2. szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych






Okres realizacji: listopad 2010 – marzec 2011
Liczba szkoleń: 1 szkolenie 2-dniowe
Tematyka szkoleń do realizacji w trakcie 16 godz. dydaktycznych
obejmuje zagadnienia z zakresu możliwości i zasad wspierania
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Liczba uczestników na 1 szkoleniu: 25 osób (z tego 100% uczestników –
przedstawiciele organizacji pozarządowych
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3. szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego






II.

Konsultacje strategiczne w formie 4-dniowych warsztatów na temat
budowania strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na
poziomie lokalnym.






III.

Okres realizacji: styczeń 2011 – czerwiec 2011
Liczba szkoleń: 1 szkolenie 2-dniowe
Tematyka szkoleń do realizacji w trakcie 16 godz. dydaktycznych
obejmuje zagadnienia z zakresu tworzenia warunków do inwestowania i
opracowywania ofert inwestycyjnych,
Liczba uczestników na 1 szkoleniu: 25 osób (z tego 100% uczestników –
przedstawiciele samorządu lokalnego

Okres realizacji: kwiecień 2011 – wrzesień 2011
Liczba spotkań: warsztaty4-dniowe
Zakres warsztatów do realizacji w trakcie 32 godz. dydaktycznych:
 wypracowanie materiałów do przygotowania Powiatowej Strategii
zarządzania Zmianą Gospodarczą,
 zawiązanie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju gospodarczego
Liczba uczestników warsztatów: 40 osób – przedstawiciele samorządu
lokalnego, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego (z tego
1/3 uczestników – przedstawiciele samorządu lokalnego

Opracowanie przez ekspertów Powiatowej Strategii Zarządzania Zmianą
Gospodarczą



Okres realizacji: kwiecień 2011 – wrzesień 2011
Zakres opracowania:
 diagnoza i analiza gospodarczej powiatu
 analiza SWOT
 cele strategiczne i operacyjne
 instrumenty i narzędzia służące zarządzaniu i szybkiemu reagowaniu
w przypadku wystąpienia zmiany gospodarczej
 zasady i metody wdrażania, aktualizacji i monitorowania strategii
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