Załącznik Nr 5 do LSR
Charakterystyka członków Rady Stowarzyszenia

lp

Imię

Nazwisko

Wiedza i doświadczenie

Dokumenty
potwierdzające
wiedze i
doświadczenie (pełna
nazwa i nr
dokumentu )

Znajomość
języka
roboczego
UE

Dokumenty
potwierdzające
znajomość
języka
roboczego UE
(pełna nazwa

Dokument
potwierdzający
zameldowanie
na pobyt stały
co najmniej 3
lata na obszarze
działania
i nr dokumentu )
objętym LSR

1

Elżbieta

Ościk

Burmistrz Wolborza - doświadczenie
w realizacji projektów prowadzonych
przez Gminę Wolbórz.

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

2

Zenon

Chojnacki

Wójt Gminy Inowłódz - doświadczenie
w realizacji projektów prowadzonych
przez Gminę Inowłódz.

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

3

Franciszek

Szmigiel

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów,
partnerstwa publiczno-prywatnego,

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

Zaświadczenie o
ukończeniu kursu:
"Studium funduszy Unii
Europejskiej" - nr

praw i obowiązków beneficjentów,
zarządzania cyklem projektu.
Koordynacja projektów: budowa modernizacja drogi gminnej VI klasy
Zaborów - Łazisko długość 1228 mb
(PAOW); budowa - przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Cekanów ul.
Polna (SAPARD); "Wsparcie tworzenia
LGD i opracowania ZSROW w Dolinie
Pilicy" (SPO ROL 2004-2006/Dział. 2.7);
rewitalizacja zespołu parkowego wraz
z budową boiska sportowego i
modernizacja budynku OSP w Wąwale
(SPO ROL 2004-2006/Dział. 2.3);
"Pilica, rzeka która łączy" (SPO ROL
2004-2006/Dział. 2.7)

SFUE/I/18/2008;
zaświadczenie o
ukończeniu seminarium:
"Leader w nowym okresie
programowania 20072013" nr 893/08;
zaświadczenie o
ukończeniu seminarium
pt.: "Program LEADER w
latach 2007-20013" nr
287/AG/08

4

Anna

Węglarska

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów.

Zaświadczenie o
ukończeniu seminarium
pt.: "Program LEADER w
latach 2007-2013" nr
288/AG/08

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

5

Anna

Mizgalska Dąbrowska

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów,
partnerstwa lokalnego na rzecz
zrównoważonego rozwoju, praktyk
europejskich instytucji kultury w

Zaświadczenia o
ukończeniu: - seminarium
pt."Program LEADER w
latach 2007-2013" nr
289/AG/08, - II modułu
cyklu szkoleniowego: "ECM

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

wykorzystaniu unijnych Funduszy
Strukturalnych, realizacji projektów z
zakresu dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego oraz rzemiosła
artystycznego, programów
pomocowych i strukturalnych oraz
zasad korzystania z programów
przedakcesyjnych, polityki regionalnej,
społecznej i kulturalnej UE, zasad
pozyskiwania środków finansowych z
funduszy unijnych na realizację
projektów kulturalnych, finansowania
i organizacji działalności kulturalnej w
gminie, powiecie i województwie.

- Europejskie Standardy w
Kulturze" nr 76 Ss., - III
modułu cyklu
szkoleniowego: "ECM Europejskie Standardy w
Kulturze" nr 127 Ss, - kursu
wiedzy o UE: "Nowy kształt
Europy" nr 16/Eeu, - kursu
Nowy kształt Europy II
moduł "Unia Europejska
szansą dla kultury" nr
115/Ss; certyfikat udziału w
VIII Ogólnopolskiej
Konferencji "Finansowanie
i organizacja działalności
kulturalnej w gminie,
powiecie i województwie
samorządowym w aspekcie
wejścia Polski do Unii
Europejskiej"

6

Tadeusz

Wąs

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów.

Zaświadczenie o
ukończeniu seminarium
pt.: "Program LEADER w
latach 2007-2013" nr
290/AG/08

7

Zbigniew

Gołębiewski

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych

Zaświadczenie o
ukończeniu: - seminarium

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

jęz. angielski,
jęz. niemiecki

Oświadczenie własne

Brak

8

Władysława

Krawczyk

oraz kryteriów wyboru projektów,
funduszy strukturalnych,
opracowywania wniosków o
współfinansowanie projektów z
funduszy strukturalnych, wiedza
teoretyczna w zakresie aplikacji
kontrolerskiej, wiedza z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi,
partnerstwa publiczno-prywatnego.

"Program LEADER w latach
2007-2013" nr 291/AG/08,
- szkolenia teoretycznego
w zakresie aplikacji
kontrolerskiej nr 925/2007;
certyfikat uczestnictwa w
warsztacie:
"Opracowywanie
wniosków o
współfinansowanie
projektów z funduszy
strukturalnych";
zaświadczenia o
uczestnictwie w
szkoleniach: - "Fundusze
strukturalne - zagadnienia
systemowe oraz zadania
kontroli i audytu" nr
958/2007, - "Partnerstwo
publiczno-prywatne.";
certyfikat uczestnictwa w
kongresie "Partnerstwo
publiczo-prywatne.
Fundusze strukturalne".

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów.

Zaświadczenie o
ukończeniu seminarium
pt.: "Program LEADER w
latach 2007-2013" nr

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

300/AG/08
9

Piotr

Abratkiewicz

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów.

Zaświadczenie o
ukończeniu seminarium
pt.: "Program LEADER w
latach 2007-2013" nr
299/AG/08

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

10

Janusz

Ciesielski

Wiedza z zakresu: funduszy UE,
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów, zasad
tworzenia i wdrażania lokalnych
programów wspierających rozwój
gosp., realizacji projektów
infrastrukturalnych w gm. wiejskich,
PPL+, rewitalizacji zniszczonych
obszarów w gminie. Koordynacja
projektów: budowa oczyszczalni
ścieków w Mniszkowie oraz budowa
kanalizacji sanitarnej w gminie
Mniszków (ZPORR, Dział.:
Infrastruktura ochrony środowiska.);
odbudowa zbiorników wodnych w
Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w
Mniszkowie (SPO ROL 2004-2006,
Dział. 2.3); budowa dróg w
miejscowościach Zarzęcin, Strzelce,
Strzelce-Owczary oraz ŚwieciechówOlimpiów (SAPARD).

Zaświadczenie o
ukończeniu: - seminarium
pt. "Program LEADER w
latach 2007-2013" nr
298/AG/08, -szkolenia
"Pilotażowy Program
Leader+ -Przewodnik dla
beneficjentów Schematu I i
II" nr 2/2005, - szkolenia
"Rewitalizacja - jak
przygotować i sfinansować
odnowę zniszczonych
obszarów w gminie?" nr
3/ZPORR/3/2005;
certyfikat uczestnictwa w
seminarium: "Zasady
tworzenia i wdrażania
lokalnych programów
wspierających rozwój
gospodarczy"; dyplom
ukończenia warsztatów:

Brak

Brak

Brak

"Rewitalizacja projektów
infrastrukturalnych w
gminach wiejskich";
zaświadczenie ukończenia
kursu podstawowego nt.
zamówień publicznych.
11

Marcin

Tuz

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów,
sporządzania planów rozwoju
gospodarstw rolnych oraz oceny
planów rozwoju gospodarstw rolnych
dla działań PROW 2007-2013.
Doświadczenie we współpracy z
mieszkańcami wsi w zakresie realizacji
projektów na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich współfinansowanych ze
środków UE.

Zaświadczenie o
ukończeniu seminarium
pt.: "Program LEADER w
latach 2007-2013" nr
303/AG/08; zaświadczenie
o ukończeniu seminarium:
"Rozwój obszarów
wiejskich podejściem
LEADER" nr 339/07;
zaświadczenie ze szkolenia:
"Sporządzanie planów
rozwoju gospodarstw
rolnych dla działań PROW
2007-2013" nr 1452/2007;
zaświadczenie odbycia
szkolenia: "Instruktaż
wypełniania wniosku do
ewidencji producentów
oraz wniosku o przyznanie
płatności obszarowych nr
5872/BSz/03.
Zaświadczenie wydane

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

przez ŁODR z siedzibą w
Bratoszewicach dot.
doświadczenia
zawodowego.
12

Tadeusz

Józwik

Wójt Gminy Lubochnia doświadczenie w realizacji projektów
prowadzonych przez Gminę
Lubochnia.

13

Tadeusz

Skoneczny

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów.

14

Paweł

Bachura

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów,
prowadzenia gospodarstw
ekologicznych i ekologicznych metod
produkcji rolnej. Doświadczenie we
współpracy z mieszkańcami wsi w
zakresie realizacji projektów na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich
współfinansowanych ze środków UE.

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

Zaświadczenie o
ukończeniu seminarium
pt.: "Program LEADER w
latach 2007-2013" nr
302/AG/08.

Brak

Brak

Brak

Zaświadczenie o
ukończeniu seminarium
pt.: "Program LEADER w
latach 2007-2013" nr
304/AG/08; zaświadczenie
o uczestnictwie w
seminarium: "Rozwój
obszarów wiejskich
podejściem LEADER" nr
281/07; zaświadczenie o
ukończeniu kursu:
LEADERATORIUM Platforma Intranetowa nr
2/06; zaświadczenie o

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

ukończeniu kursu:
"Prowadzenie gospodarstw
ekologicznych i ekologiczne
metody produkcji rolnej" nr
862/2007. Zaświadczenie
wydane przez ŁODR z
siedzibą w Bratoszewicach
dot. doświadczenia
zawodowego.
15

Janina

Kisielińska

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów,
opracowywania projektów i pisania
wniosków o dofinansowanie,
zarządzania projektami i organizacji
konkursów grantowych przez LGD,
pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
zarządzania realizacją ZSROW,
promocji gminy i budowy partnerstwa
lokalnego, wspierania rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich, zarządzania organizacją
pozarządową.

Zaświadczenie o
ukończeniu: -seminarium
pt.: "Program LEADER w
latach 2007-2013" nr
297/AG/08, -szkolenia
"Zarządzanie realizacją
Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszarów
Wiejskich" nr 008/ZS/2007,
- szkolenia "Zarządzanie
projektami i organizacja
konkursów grantowych
przez Lokalną Grupę
Działania" nr 006/ZP/2007;
zaśw. uczestnictwa w
szkoleniu podczas II
Ogólnopolskiego Spotkania
Organizacji Działających na
Obszarach Wiejskich";

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

zaśw. o uczestnictwie w
warsztatach: "Jak
opracować projekt i
napisać wniosek o
dofinansowanie" nr
731/07, - "Planowanie i
realizacja projektów na
rzecz społeczności lokalnej"
16

Hieronim

Nawrocki

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów.

Zaświadczenie o
ukończeniu seminarium
pt.: "Program LEADER w
latach 2007-2013" nr
296/AG/08.

17

Kazimierz

Głowa

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów,
wdrażania działań w ramach PROW
2007-20013, w zakresie osi 4. Leader
oraz zarządzania realizacją
Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

Zaświadczenie o
ukończeniu seminarium
pt.: "Program Leader w
latach 2007-2013" nr
295/AG/08; zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia
"Zarządzanie realizacją
Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszarów
Wiejskich" nr 001/ZS/2007;
zaświadczenie o
uczestnictwie w szkoleniu:
"Lokalna Grupa Działania
jako instytucja

jęz. angielski,
jęz. niemiecki,
jęz. francuski

Oświadczenie własne

Oświadczenie
własne

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

uczestnicząca w procesie
wdrażania działań w
ramach PROW 2007-20013,
w zakresie osi 4. Leader,
działanie 4.1 Wdrażanie
Lokalnej Strategii Rozwoju"
nr 70/2008.
18

Barbara

Klatka

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów,
doświadczenie w zakresie
opracowania i realizacji projektów
współfinansowanych z funduszy
strukturalnych, wiedza z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi.

Zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia
„Fundusze strukturalne dla
edukacji” - Janów – 10-13
IV 2008 r.

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

19

Ewa

Korzeniewska

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej, zasad polityki regionalnej
UE opracowywania projektów i pisania
wniosków o dofinansowanie, procedur
konkursowych oraz kryteriów wyboru
projektów, zarządzania projektami i
organizacji konkursów grantowych,
wdrażania działań w ramach PROW
2007-2013, w zakresie osi 4 Leader,
działanie 4.1 wdrażanie Lokalnej
Strategii Rozwoju.

Zaświadczenie o
ukończeniu seminarium:
"Program LEADER w latach
2007-2013" nr 293/AG/08;
zaświadczenia
uczestnictwa w: - szkoleniu
"Zarządzanie projektami i
organizacja konkursów
grantowych przez LGD" nr
004/ZP/2007,- szkoleniu
"LGD jako instytucja
uczestnicząca w procesie

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

wdrażania działań w
ramach PROW 2007-2013,
w zakresie osi 4. Leader,
działania 4.1 Wdrażanie
LSR" nr 74/2008, - w
warsztatach "Jak
opracować projekt i
napisać wniosek o
dofinansowanie" nr
715/07; ukończone
szkolenie: "Dyplomowany
specjalista ds. funduszy
strukturalnych UE" nr
8308/08.
20

Agnieszka

Jóźwik

Wiedza z zakresu: metody Leader w
Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich (w tym m.in. z zakresu:
polityki UE wobec obszarów wiejskich,
PROW 2007-2013, historii i
doświadczenia w realizacji programu
Leader w UE, rozwoju obszarów
wiejskich podejściem Leader),
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów,
pozyskiwania alternatywnych źródeł
dochodów w gospodarstwach rolnych
. Doświadczenie w: rozliczaniu
projektu "Pilica, rzeka która łączy"

Zaświadczenie o
ukończeniu kursu
internetowego: "Metoda
Leader w Programie
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20072013"; zaświadczenie o
ukończeniu seminarium
pt.: "Program LEADER w
latach 2007-2013" nr
294/AG/08; certyfikat
uczestnictwa w szkoleniu:
"Pozyskiwanie
alternatywnych źródeł

Brak

Brak

Brak

Pilotażowego Programu Leader+ w
Schemacie II w okresie czerwiec 2007
r.- luty 2008 r.

dochodów w
gospodarstwach rolnych";
umowa zlecenie nr 1/2007
z dn. 25.06.2007 r.; umowa
zlecenia 2/2007 z dn.
26.09.2007 r.; umowa
zlecenia 1/08 z dn.
01.01.2008 r.

21

Stanisław

Baryła

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów.
Doświadczenie w koordynacji
projektu: „Mieć równe szanse”
(EFS/PO KL); „Nowe lepsze dni”
(EFS/PO KL); „Równajmy do lepszy”
(EFS/PO KL); utworzenie boiska
sportowego na potrzeby mieszkańców
wsi Uszczyn (EFO i GR/SPO ROL 2004 2006).

Zaświadczenie o
ukończeniu seminarium
pt.: "Program LEADER w
latach 2007-2013" nr
305/AG/08.

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

22

Jerzy

Balcerzyk

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru projektów.

Zaświadczenie o
ukończeniu seminarium
pt.: "Program LEADER w
latach 2007-2013" nr
306/AG/08.

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

23

Marek

Brajczewski

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych

Zaświadczenie o
ukończeniu seminarium pt.
"Program LEADER w latach

Brak

Brak

Brak

oraz kryteriów wyboru projektów.

2007-2013" nr 307/AG/08.

24

Wacław

Kozub

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
funduszy UE, procedur konkursowych
oraz kryteriów wyboru wniosków.

Zaświadczenie o
ukończeniu seminarium
pt.: "Program LEADER w
latach 2007-2013" nr
308/AG/08.

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

25

Dionizy

Głowacki

Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013" nr
1/01/10

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

26

Paweł

Mamrot

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego
lokalnej grupy działania.
Doświadczenie w koordynacji
projektów realizowanych w gminie
Aleksandrów.
Wiedza z zakresu: zasad
funkcjonowania PROW, programu
LEADER, wdrażania lokalnej strategii
rozwoju, różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego

Zaświadczenie o
ukończeniu kursu
grantowego
"Przygotowanie projektów
w aspekcie wykorzystania
funduszy strukturalnych"
nr ZO/1677/2004;
Zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia "Jak
aplikować o środki z

jęz. niemiecki

Świadectwo
ukończenia studiów
podyplomowych nr
346, oświadczenie
własne

Oświadczenie
własne

27

Ewa

Kuchta

lokalnej grupy działania, zasad
gospodarowania środkami unijnymi,
polityki strukturalnej Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Społecznego,
projektów edukacyjnych dla potrzeb
Unii Europejskiej, realizacji projektów
z zakresu POKL - priorytet IX

Europejskiego Funduszu
Społecznego" nr
19/1219/2005; Świadectwo
uczestnictwa w szkoleniu
"Jak aplikować do
Europejskiego Funduszu
Społecznego" nr
1/06/2008; Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia
"Możliwości pozyskania
funduszy strukturalnych
przez szkoły i placówki
oświatowe powiatu
opoczyńskiego"; Certyfikat
ukończenia szkolenia
"Program LEADER w latach
2007-2013" nr 2/01/10

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego
lokalnej grupy działania.

Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013" nr
5/01/10

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

28

Elżbieta

Wijata

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego
lokalnej grupy działania.

Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013 " nr
6/01/10

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

29

Miłosz

Naczyński

Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013" nr
1/03/10

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

30

Renata

Koska

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego
lokalnej grupy działania.
Wiedza z zakresu: programu LEADER,
wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego

Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013" nr
2/03/10, Certyfikat
ukończenia z wyróżnieniem
cyklu szkoleń w zakresie
Nowoczesnego Zarządzania
w Administracji Publicznej
organizowanych przez
MSWiA, szkolenia
specjalistyczne: Wieloletni

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

lokalnej grupy działania, zasad
gospodarowania pozyskanymi
funduszami zewnętrznymi, budowy
partnerstwa lokalnego promocji
miasta i gminy, rozwoju małej
infrastruktury turystycznej miasta i
gminy.

31

Krzysztof

Zawisza

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego
lokalnej grupy działania, zasad
gospodarowania pozyskanymi
funduszami zewnętrznymi, budowy
partnerstwa lokalnego promocji
miasta i gminy, rozwoju małej
infrastruktury turystycznej miasta i
gminy.

plan inwestycyjny;
Możliwości pozyskania
przez gminę z niedużym
budżetem środków na
finansowanie inwestycji i
wspieranie rozwoju
gospodarczego gminy w
kontekście pozyskiwania
pomocy unijnej;
Wprowadzenie do
przygotowania studiów
wykonalności projektów,
Warszawa 2003 r.
Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013" nr
6/03/10

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

32

Bogdan

Majewski

33.

Zbigniew

Wilk

34.

Doroteusz

Bugaj

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego
lokalnej grupy działania.
Sekretarz Gminy - doświadczenie w
realizacji projektów prowadzonych
przez Gminę Sławno. Wiedza z
zakresu: programu LEADER, wdrażania
lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego
lokalnej grupy działania.
Wiedza z zakresu: programu LEADER,
wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego
lokalnej grupy działania.

Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013: nr
4/03/10

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013" nr
1/08/10

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013" nr
2/08/10

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

35.

Jarosław

Pasik

36.

Marianna

Śmiechowska

37.

Jan

Wieruszewski

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego
lokalnej grupy działania.
Wiedza z zakresu: programu LEADER,
wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego
lokalnej grupy działania.
Burmistrz Opoczna - doświadczenie w
realizacji projektów prowadzonych
przez Gminę Opoczno. Wiedza z
zakresu: programu LEADER, wdrażania
lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego
lokalnej grupy działania.

Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013" nr
4/08/10

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013" nr
3/08/10

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013" nr
1/09/10

Brak

Brak

Brak

38.

Adam

Kozłowski

39.

Alicja

Stępień

40.

Halina

Grzywacz

Wiedza z zakresu: programu LEADER,
wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego
lokalnej grupy działania.
Wiedza z zakresu: programu LEADER,
wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego
lokalnej grupy działania.
Wiedza z zakresu: programu LEADER,
wdrażania lokalnej strategii rozwoju,
różnicowania dochodów z
gospodarstw rolnych, tworzenia i
rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
odnowy wsi, "małych projektów",
procedur konkursowych oraz
kryteriów wyboru projektów w
ramach pracy organu decyzyjnego
lokalnej grupy działania.

Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013" nr
2/09/10

Brak

Brak

Brak

Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013" nr
3/09/10

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

Certyfikat ukończenia
szkolenia "Program LEADER
w latach 2007-2013" nr
4/09/10

Brak

Brak

Oświadczenie
własne

