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Harmonogram szkoleń uczestników projektu 
„Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” 

- szkolenia dla pracowników merytorycznych jednostek samorządu 
województwa opolskiego 

nazwa grupy nazwa  szkolenia data miejsce 
ilość 
dni 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa A, B i C) 

"Standardy obsługi inwestora" 
30.09.2020 r. 
godz. 8.30 

szkolenie 
online 

1 dzień  

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa A) 

„Standardy obsługi inwestora - Przewagi 
konkurencyjne lokalizacji" 

19.01.2021 r.    
godz. 8.30 

szkolenie 
online 

1 dzień 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa B) 

„Standardy obsługi inwestora – Przewagi 
konkurencyjne lokalizacji" 

21.01.2021 r. 
godz. 8.30 

szkolenie 
online 

1 dzień 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa C) 

„Standardy obsługi inwestora – Przewagi 
konkurencyjne lokalizacji" 

26.01.2021 r. 
godz. 8.30 

szkolenie 
online 

1 dzień 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa A) 

„Standardy obsługi inwestora – Generator 
Ofert Inwestycyjnych" 

15.02.2021 r. 
godz. 8.00 

szkolenie 
online 

1 dzień 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa B) 

„Standardy obsługi inwestora – Generator 
Ofert Inwestycyjnych" 

17.02.2021 r. 
godz. 8.00 

szkolenie 
online 

1 dzień 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa C) 

„Standardy obsługi inwestora – Generator 
Ofert Inwestycyjnych” 

19.02.2021 r. 
godz. 8.00 

szkolenie 
online 

1 dzień 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa A) 

„Standardy obsługi inwestora – Marketing 
terytorialny” 

11-
12.03.2021r 
godz. 8.00 

szkolenie 
online 

2 dni 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa B) 

„Standardy obsługi inwestora – Marketing 
terytorialny” 

18-
19.03.2021r 
godz. 8.00 

szkolenie 
online 

2 dni 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa C) 

„Standardy obsługi inwestora – Marketing 
terytorialny” 

25-
26.03.2021r 
godz. 8.00 

szkolenie 
online 

2 dni 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa A) 

„Standardy obsługi inwestora – Strona 
internetowa przyjazna dla inwestora” 

23.09.2021 r. 
godz. 8.00 

szkolenie 
online 

1 dzień 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa B) 

„Standardy obsługi inwestora – Strona 
internetowa przyjazna dla inwestora” 

28.09.2021 r. 
godz. 8.00 

szkolenie 
online 

1 dzień 
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Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa C) 

„Standardy obsługi inwestora – Strona 
internetowa przyjazna dla inwestora” 

30.09.2021 r. 
godz. 8.00  

szkolenie 
online 

1 dzień 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa A) 

„Standardy obsługi inwestora – Jak 
stworzyć dobre materiały promocyjne” 

19-
20.10.2021r 
godz. 8.00 

szkolenie 
online 

2 dni 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa B) 

„Standardy obsługi inwestora – Jak 
stworzyć dobre materiały promocyjne” 

21-
22.10.2021r 
godz. 8.00 

szkolenie 
online 

2 dni 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa C) 

„Standardy obsługi inwestora – Jak 
stworzyć dobre materiały promocyjne” 

25-
26.10.2021r 
godz. 8.00 

szkolenie 
online 

2 dni 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa A) 

„Standardy obsługi inwestora – Etykieta w 
administracji publicznej oraz w biznesie z 
elementami protokołu dyplomatycznego” 

25.01.2022 r. 
szkolenie 
online 

1 dzień 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa B) 

„Standardy obsługi inwestora – Etykieta w 
administracji publicznej oraz w biznesie z 
elementami protokołu dyplomatycznego” 

26.01.2022 r. 
szkolenie 
online 

1 dzień 

Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa C) 

„Standardy obsługi inwestora – Etykieta w 
administracji publicznej oraz w biznesie z 
elementami protokołu dyplomatycznego” 

27.01.2022 r. 
szkolenie 
online 

1 dzień 

 
 
Kadra merytoryczna/ pracownicy 
merytoryczni JST (grupa A, B i C) 

„Standardy obsługi inwestora – 
organizacja wizyty inwestora i aftercare” 

12.05.2022 r. 
godz. 10.00 

szkolenie 
stacjonarne w  
Opolu, sala 
„Orła Białego” 
UMWO, CSK 
Ostrówek, ul. 
Piastowska 14 

1 dzień 


