
 

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki" 
Adres siedziby: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz  | REGON: 363283057  | NIP: 9532658377 
Adres biura: ul. Długa 16, 85-034 Bydgoszcz, I piętro  
 

PROGRAM SZKOLENIA/WARSZTATU  

związanego z animacją Lokalnych Strategii Rozwoju 
w ramach projektu pn. "Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna 

Grupa Działania "Dwie Rzeki", nr projektu RPKP.11.01.00-04-0005/16, w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój 

Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO 

WKP na lata 2014-2020. 

 

Tytuł 

szkolenia/warsztatu 
Metodyka konstruowania projektów  

Trener Aleksandra Kalocińska - Szumska 

Miejsce 
Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Unii Lubelskiej 4c, 

85-059 Bydgoszcz, II piętro (Śródmieście) 

Liczba 

uczestników 
 Data 22.08.2017 

Godzina 09:00 

Liczba godzin: 8 godzin 

 

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników szkolenia/warsztatu 

09:00 – 10:15 

➢ Lokalna Strategia Rozwoju -> cele, przedsięwzięcia, wskaźniki: 

• grupa docelowa projektów LSR 

• rodzaje projektów – granty, projekty podmiotów innych niż LGD 

• typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie 

• aktywizacja społeczna i zawodowa – czym jest i jak mierzyć 

– wykład: prezentacja multimedialna 

10:15  - 11:00 

➢ Metodyka PCM -> szukanie pomysłów na projekt 

➢ Analiza otoczenia lokalnej społeczności - beneficjenci ostateczni określeni w Lokalnej 

Strategii Rozwoju i otoczenie projektu -> analiza interesariuszy  

– warsztaty: case study (analiza przypadków) i praca  w grupach 

11:00 – 11:15 Przerwa na kawę 

11:15 – 12:30 

➢ Problemy osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - analiza 

problemów -> drzewo problemów  

– warsztaty: case study (analiza przypadków) i  praca  w grupach 

12:30 - 13:30 

➢ Rozwiązania problemów osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - 

analiza celów –> drzewo celów oraz analiza strategii  

- warsztaty: case study (analiza przypadków) i  praca  w  grupach 

13:30 – 14:00 Przerwa na obiad 

14:00 – 15:30 

➢ Działania jako narzędzia osiągnięcia celów – typy projektów określone w Lokalnej 

Strategii Rozwoju 

– wykład: prezentacja multimedialna 

15:30 – 17:00 

➢ Określanie wskaźników pomiaru osiągniętych celów ogólnych, szczegółowych oraz 

przedsięwzięć z uwzględnieniem założeń LSR -> matryca logiczna projektu  

– warsztaty: case study (analiza przypadków) 

17:00 Zakończenie szkolenia  

 


