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Załączniknr 14 do wniosku

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego na pęrspektywę finansową w latach 2014 -
2a2a.

1. Szkolenie dla wszystkich członków Rady ptzrd przysĘpieniem do proce§u wyboru
operacji dotyczące zasad oceny i wyboru operacji, odpowiedzialności cźonka Rady.
Nieobecność na szkoleniu jest równoznacma z wykluczeniem z wyboru operacji na
posiedzeniu Rady,

2. Kolejne szkolenia będą prowadzone po kazdej znianie kryteriów wyboru, zasad
wyboru operacji przedprzysĘpieniem do łvyboru operacji, i nieobecność na szkoleniu
jest równomlactnaz wykluczeniem z wyboru operacji na posiedzeniu Rady.

3. Szkolenia Ędą prowadzone również dla członków Rady w przypadku stosowania
rużących uchybień podczas procesu wyboru operacji. i nieobecność na tym szkoleniu

j est równo zra§zr:ra z wykhxznńem z łvyboru operacj i na posiedzeniu Rady.

Bezpośrednio po kazdym szkoleniu Ędzie przeprowadzony egzĄmtn zę zdobytej wiedzy w
formie tesfu pisemnego jednokrotnego wyboru odpowiedzi lń odpowiedzi własnej nazadanię
pytanie egzaminuj ącego.

leńszko

x
llanowany termin szkolenia (połrocze) Licńa

dni
szkoleni
a

Planowa
na
lięzba
uczęshi
ków
szkoleni
a

Rodzaj
dokumęntu
potwierdzaj

ąc€go
ukończenie
szkolęnia

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nazwa
szkolen
ia

I II I II I il I II I u I il I II I u

Zasady
oceny i
lvyboru
operacji,
odpowie
dzialnośc
i

x x x x x 1

dzień
15 osób Zńwiadcz

enie/
ceĄrfikat

Popekda
nych
uchybień
podczas
procesu
}yyboru
ooeracii

x x x x 1

dztęń

l5 osób 7aświńcz
enie/
c€rtyfikat



Plan szkoleń dla pracowników biura do realizaĄizadńzvńązarrychz perspektywą finansową
w latach żaU *2020.

1. Szkolenie dla wszystkich pracowników biura po podpisaniu umowy ramowej z
Samorządem Woj ewódźwa doĘ czącej obowiąąków wynikając y ch z umowy.

2. Szkolenie pracowników dotyczące zaśad fuŃcjonowania biura iAdministracją BFIP,
PPOŻ, Bezpieczństwa materialne i zasobów, obsfuga klientów /.

3. Szkolenia dotycące zasń wsparcia finansowego z poszczególnych funduszy / EFS,
EFMĘ EFRRow, EFRR /.

4. Szkolenia doĘcące obsługi wpływających wniosków.
5. Szkolenia wpĘwające na efektyvr.ność pracy prTy obsłudze administracyjnej

zainteresowanych.

Brak przeszkolenia jest równoznacmta z brakiem przygotowania do wykonywania
obowiązków pracowni czy ch.

Ilość szkoleń za\eżeć będzie od ilości uwag wnoszonych ptz-ez członków naszego
Stowarzyszenia i beneficjentów oraz nńeniających się przepisów jak równiez efektywności
doradźwa.
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Zńącnlknr 15 do wniosku Brodnicą dńa 29.122al 5 t.

Regulamin pracy Bium Storvarzysrenia,J.okalna Grupa DziŃania Pojezierze Brodnickie"

1. Praca w biurze Stowarzyszenia,1.okalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie' odbywa się
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do l5.00.

2. Po przyjściu do pracy przed gaĄziną 07.00 bezrvzględnienaleĘ podpisać listę obecności,
3. Każńy pracoumik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na

danym stanowisku pracy.
4. Każ.dy pracownik realizuje swoje obowiązki w biurze zgńnie z aktualnym zakresem

obowiązków i wykorzystaniem doĘpnych materiałów i sprzętu biurowego.
5. Kaźde opuszczenie miejscapracy nalezy odnotowaó w ksiąźce !vyjśó.
6. Wyj&:ia prywatne naleĘ odpracowaó w terminie 30 dni lub na wniosek pracownika ńliczyć z

urlopu wypocrynkowego
7. Wyjazdy służbowe mu§ą być udokumentowane poleceniem wyjścia/wyjazdu - delegacją

sfużbową któą naleĘ poświadczyć piecącią miejsca pobytu.
8. W biurze w dni robocze w godzinach pracy bezwzględnie musi pracowaó co najmniej jeden

pracownik.
9. Wszyscy pracownicy muszą posiadaó aktualnie obowiązujące zakresy stanowisk precyzujące

podział obowiązków i zakres odpowiedzialności ofaz za§tęp§tw.
10. W czasie pracy należy przestrzegaó przepisow prawa pracy zgodnie z Kodeksem pracy.
11. Bezwzględnie naleĘ prznstrzeg;ać przepisów BHP i PPoź.
12. kacąbiura koordynuje jedna osoba.
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