PROJEKTY FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ORGANIZATOR
NAZWA
PROJEKTU

KONTAKT
Okres
realizacji

Rekrutacja

ODBIORCA

OFERTA

PROJEKTY DLA -30

•
RISK PARTNER
ZDZ Katowice
„Pozytywna
energia w IT”

Do
31.05.2020

rekrutacja
na bieżąco

Dla osób młodych z
woj. śląskiego do 29
r.ż. bez pracy, w tym w
szczególności osób,
które nie uczestniczą
w kształceniu i
szkoleniu (tzw.
Młodzież NEET).

•

Poradnictwo zawodowe

•

Szkolenie ECDL

•

Szkolenia zawodowe
specjalistyczne (tester, analityk,
projektant oprogramowania)

•

Staże zawodowe

•

Pośrednictwo pracy

PROJEKTY DLA -30

Kontakt w sprawie
projektu:
ul. Barona 30, Tychy
e-mail:
karolina@pozytywnaen
ergia.eu
strona internetowa
projektu:
www.pozytywnaenergia
.eu

PROJEKTY FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Everest
Consulting
&Szkolenia
„Wyprzedź
innych –
kwalifikacje
sukcesem
zawodowym”

Do
31.05.2020

rekrutacja
na bieżąco

•

Dla osób młodych z
woj. śląskiego do 29
r.ż. bez pracy.

•

Poradnictwo zawodowe

•

Pośrednictwo pracy

•

Szkolenia zawodowe

•

Staże zawodowe

Kontakt w sprawie
projektu:
tel.: 790 382 587
e-mail:
kontakt@everest.com.pl

PROJEKTY DLA -30
•
Construction
Sp. z o.o.
“Zatrudnienie?
Nic prostszego!”

Do
30.06.2020

rekrutacja
na bieżąco

Dla osób młodych z
woj. śląskiego do 29
r.ż. bez pracy,
niezarejestrowanych
w Powiatowym
Urzędzie Pracy.

•

•

Coaching indywidualny

•

Poradnictwo zawodowe i
psychologiczne

•

Pośrednictwo pracy

•

Szkolenia zawodowe

•

Zatrudnienie subsydiowane

PROJEKTY DLA -30

Kontakt w sprawie
projektu:
tel.: 538 057 137
e-mail:
rekrutacja@zatrudnieni
enicprostszego.pl

PROJEKTY FUNDUSZE EUROPEJSKIE
•

O.K. Centrum
Języków Obcych
Sp. z o.o.

01.09.2018
do
30.09.2019

rekrutacja
na bieżąco

•

Dla osób młodych z
woj. śląskiego do 29
r.ż. bez pracy, w tym w
szczególności osób,
które nie uczestniczą
w kształceniu i
szkoleniu (tzw.
Młodzież NEET).
Osoby
niepełnosprawne

•

IPD

•

Pośrednictwo pracy

•

Szkolenie komputerowe

•

Szkolenie zawodowe,

•

Staż zawodowy

Kontakt w sprawie
projektu:
tel.: 665 990 221
e-mail:
pierwszykrokdokariery
@okcjo.com.pl

PROJEKTY DLA -30
Zakład
Doskonalenia
Kadr – KOMAG
sp. z o.o.
„Kwalifikacje
spawacza dla
osób
pozostających
bez pracydo 29
lat”

•
01.09.2018
do
31.07.2019

rekrutacja
na bieżąco

Dla osób młodych z
woj. śląskiego do 29
r.ż. bez pracy, w tym w
szczególności osób,
które nie uczestniczą
w kształceniu i
szkoleniu (tzw.
Młodzież NEET).

•

Szkolenie zawodowe (spawanie
metodą MAG 135)

•

Egzamin Kwalifikacyjny Spawacza
Instytutu Spawalnictwa

•

3 miesięczny staż – stypendium
stażowe.

Kontakt w sprawie
projektu:
tel.: 32 237 48 20,
517 409 823
e-mail: spawacz@zdkkomag.pl

PROJEKTY DLA -30
Liga Obrony
Kraju Zarządu
Głównego w
Krakowie
„Pokieruj swoim
życiem

rekrutacja
na bieżąco

•

Dla osób młodych z
woj. śląskiego do 29
r.ż. bez pracy, w tym w
szczególności osób,
które nie uczestniczą
w kształceniu i

•

Szkolenia zawodowe

•

Stypendium szkoleniowe,

•

Doradztwo zawodowe,

Kontakt w sprawie
projektu: - e-mail:
projekty@lok.slask.pl,
- tel.: 508 024 093

PROJEKTY FUNDUSZE EUROPEJSKIE
zawodowym –
aktywizacja
zawodowa dla
ludzi młodych”

szkoleniu (tzw.
Młodzież NEET).

•

Wsparcie psychologiczne,

•

Pośrednictwo pracy,

•

4 miesięczny staż – stypendium
stażowe.

PROJEKTY DLA -30
Liga Obrony
Kraju Zarządu
Głównego w
Krakowie

•
ew.
dodatkowa
rekrutacja
dla osób
niepełnosp
rawnych

„Kierunek
PRACA –
kompleksowy
program
aktywizacji
NEET”

•

Dla osób młodych z
woj. śląskiego do 29
r.ż. bez pracy, w tym w
szczególności osób,
które nie uczestniczą
w kształceniu i
szkoleniu (tzw.
Młodzież NEET).
Osoby
niepełnosprawne

•

Szkolenia zawodowe

•

Stypendium szkoleniowe,

•

Doradztwo zawodowe,

•

Wsparcie psychologiczne,

•

Pośrednictwo pracy,

•

3 miesięczny staż – stypendium
stażowe.

Kontakt w sprawie
projektu: - e-mail:
projekty@lok.slask.pl,
- tel.: 508 024 093

PROJEKTY DLA +30

Joanna Szajter
Grupa Doradcza
Promesa
„Od szkolenia do
zatrudnienia”

•
01.08.2017
do
31.07.2019

rekrutacja
na bieżąco

Grupę docelową
projektu stanowią
osoby bezrobotne lub
nieaktywne
zawodowo powyżej
30 roku życia z
obszaru
województwa
śląskiego.

W ramach projektu przewidziano
następujące formy pomocy:
•
•
•

Indywidualne doradztwo
zawodowe
Warsztaty grupowe z doradcą
zawodowym
Grupowe wsparcie
psychologiczne

Telefon: 533 327 019
Email:
osdz@gdpromesa.pl
Adres do
korespondencji: ul.
Torfowa 3/1, 30-384
Kraków

PROJEKTY FUNDUSZE EUROPEJSKIE
•

Oprócz podstawowych
warunków, kandydat
powinien spełniać
dodatkowo jeden z
poniższych, będąc:
osobą powyżej 50 roku
życia, kobietą, osobą z
niepełnosprawnościa
mi, osobą długotrwale
bezrobotną
osobą o niskich
kwalifikacjach

•
•

Warsztaty z aktywnego
poszukiwania pracy
Szkolenia i kursy zawodowe:

– Kurs kucharski
– Kurs kroju i szycia
– Kurs operatora koparko-ładowarek –
klasy III
– Kurs obsługi wózka jezdniowego wraz
z bezpieczną obsługą – wymianą butli
gazowych
– Kurs spawania metodą MAG/TIG
– Kurs podstaw obsługi komputera
– Kurs programowania
– Kurs grafiki komputerowej
– Kurs tworzenia aplikacji
internetowych
– Kurs grafiki dla fotografów
– obsługa betoniarek
– zbrojarz
– obsługa obrabiarek sterowanych
numerycznie
– prawa jazdy kat. C i D wraz (z
kwalifikacją)
– administracja sieciami
komputerowymi
– spedytor
– logistyk
Staże zawodowe – Wszystkie staże
zawodowe będą związane z podnoszeniem
kwalifikacji Uczestników Projektu. Każdy
Uczestnik otrzyma wynagrodzenie za staż
w wysokości 1400zł/netto za miesiąc.

Biuro projektu: ul.
Powstańców Śląskich 1,
44-200 Rybnik

PROJEKTY FUNDUSZE EUROPEJSKIE
PROJEKTY Mieszane
W ramach projektu przewidziano
następujące formy pomocy:

Kontraktor
Sp. z o.o.
„Nowa droga do
zatrudnienia 60
osób biernych
zawodowo –
aktywizacja
zawodowa osób
w wieku 50+
oraz osób
niepełnosprawn
ych w wieku 30+
z województwa
śląskiego”

•

01.03.2019
do
30.09.2020

rekrutacja
na bieżąco

Projekt skierowany
jest do 60 osób
(w tym 30 osób po 50
roku życia oraz 30
osób
niepełnosprawnych
po 30 roku życia),
biernych zawodowo,
zamieszkujących
województwo śląskie.

−

−

osób E-mailslaskie@kontraktor.biz.
pozostających bez zatrudnienia
pl
Zatrudnienie subsydiowane
Biuro projektu –
Szkolenia zawodowe
ul. Józefowska 42 lok. 7,
Pośrednictwo pracy
40-144 Katowice

−

Poradnictwo zawodowe.

−
−

Identyfikacja

Telefon:. 504 257 056

potrzeb

Tel. 795 415 209

Ponadto projekt zapewnia: stypendia www.kontraktor.biz.pl
szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu na
szkolenia oraz do i z miejsca pracy.

PROJEKTY Mieszane
Kursy:
•
•
•
•

ELAMED Sp.z o.o.
Sp.k.
„Szansa na sukces,
kompleksowy
program szkoleń
zawodowych
przedstawicieli
handlowych”

Rekrutacja
do 08.2019

•

osoby pełnoletnie;
mieszkające na terenie
woj. śląskiego

•

Obsługa płacowa
Księgowość
Przedstawiciel handlowy
Grafika komputerowa
PHOTOSHOP
Grafika komputerowa COREL
Specjalista ds. zarządzania
zasobami ludzkimi
Pracownik działu kadr

•
•
•

Trening asertywności
Radzenie sobie ze stresem
Zarządzanie czasem

•

język angielski zawodowy

•
•

Al. Roździeńskiego 188C
40-203 Katowice
e-mail:
projekt@elamed.pl
tel: 881 227 884

PROJEKTY FUNDUSZE EUROPEJSKIE
•

ECDL Profile

PROJEKTY Mieszane
Kursy:
•

•
•

Bsmart Sp.z o.o.
„Programista, grafik,
administratorkwalifikacje
przyszłości!”

Do
31.03.2020

Rekrutacja
na bieżąco

osoby pełnoletnie;
mieszkające na terenie
woj. śląskiego

•

Programowanie (Tworzenie
aplikacji internetowych i baz
danych oraz administrowanie
bazami)
Projetowanie lokalnych sieci
komputerowych i
administrowanie sieciami
Grafika komputerowa
(Wykonywanie i realizacja
programów multimedialnych)

ul. Staromiejska 2/7
40-013 Katowice
e-mail:
katowice@szkoleniaunij
ne.com.pl
tel: 531 388 859

•

Po ukończeniu kursu Egzamin
umożliwiający zdobycie
kwalifikacji zawodowych

PROJEKTY Mieszane
•

rekrutacja
na bieżąco
OSK Silesia
” Dobre zmiany”

•
•

osoby pełnoletnie;
mieszkające na terenie
woj. śląskiego
osoby w okresie
wypowiedzenia z
przyczyn pracodawcy
osoby poinformowane
przez pracodawcę o
zamiarze

•
•
•
Kursy:

Poradnictwo zawodowe i
psychologiczne
Pośrednictwo pracy
Zatrudnienie refundowane

ul. Mickiewicza 10
40-092 Katowice
e-mail:
dobrezmiany@osksilesi
a.com.pl

PROJEKTY FUNDUSZE EUROPEJSKIE
•

nieprzedłużenia
umowy o pracę
osoby zwolnione w
okresie do 6 miesięcy z
przyczyn niezależnych
od pracownika

•
•
•
•
•

Przedstawiciel handlowy wraz z
kursem Prawo jazdy kat.B dla 36
uczestników projektu
Prawo jazdy kat C, CE dla 48
uczestników projektu
Szkolenie ECDL Base
Szkolenie z obsługi systemu CRM
i nawigacji GPS
Zajęcia z języka angielskiego

tel: 723 765 123

PROJEKTY Mieszane
Warunek obligatoryjny:

Fundacja Aktywizacji
Zawodowej
Osób
Niepełnosprawnych

Rekrutacja
na bieżąco

„TEKA
ABSOLWENTA”

Osoby posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności
i jednocześnie będących:
• Absolwentami szkoły
wyższej lub
• Absolwentami studiów
podyplomowych lub
• Studentami ostatniego
roku.

•
•
•
•

Bezpłatne kursy i szkolenia
zawodowe
Sfinansowanie zdobycia
uprawnień zawodowych
3 miesięczne staże zawodowe
Wsparcie zatrudnienia
i samozatrudnienia

Tel. 512-471-997
e-mail:
katowice@fazon.pl

PROJEKTY Mieszane
Centrum Usług
Językowych
ALBION
”Kuźnia
Kompetencji
Kluczowych”

Warunek obligatoryjny:
•

07.2017
do
06.2020
rekrutacja
na bieżąco

•
•

osoby dorosłe, pow. 25
roku życia
Osoby pracujące
Osoby zamieszkujące
lub/i pracujące na
terenie woj. śląskiego

•
•
•
•

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH:
60 godzinny kurs angielskiego
60 godzinny kurs niemieckiego
60 godzinny kurs francuskiego
Projekt zakłada wpłatę wkładu
własnego przez uczestników

Tel. 533-324-849
533-327-944
e-mail:
sklaskie@masterlang.eu

PROJEKTY FUNDUSZE EUROPEJSKIE
do
31.03.2020

szkoleń stanowiącego
równowartość 15% wartości
szkolenia

www.masterlang.pl/kuz
niakk

PROJEKTY FUNDUSZE EUROPEJSKIE
PROJEKTY Osoby zagrożone zwolnieniem / ostatnio zwolnione / OUTPLACEMENT
Ścieżka szkoleniowa
•

•
Międzynarodowe
Centrum
Doskonalenia
Kadr Sp. z o.o.
„Zwolnieni –
ponownie
zatrudnieni”

rekrutacja
na bieżąco
do
30.06.2019

•
•

Doradztwo zawodowe z
przygotowaniem IPD.
Poradnictwo psychologiczne.
Szkolenia podnoszące kwalifikacje
i umiejętności zawodowe
połączone ze stypendium
szkoleniowym.
Płatne 3-miesięczne staże
zawodowe.
Pośrednictwo pracy.

Projekt skierowany
jest do osób
zamieszkujących i
pracujących na
•
terenie województwa
śląskiego
•
zagrożonych
zwolnieniem,
przewidzianych do
Ścieżka dotacyjna
zwolnienia,
zwolnionych z
• Doradztwo zawodowe z
przyczyn zakładu
przygotowaniem IPD.
pracy w okresie nie
• Poradnictwo psychologiczne.
dłuższym niż 6
•
Wsparcie szkoleniowo – doradcze
miesięcy przed
na rozpoczęcie działalności
przystąpieniem do
gospodarczej.
projektu.

•

•

tel. 699-670-307
e-mail:
zpz@mcdk.info.pl

Bezzwrotne wsparcie finansowe na
rozpoczęcie działalności.
Bezzwrotne wsparcie pomostowe
finansowe i doradcze.

PROJEKTY Osoby zagrożone zwolnieniem / ostatnio zwolnione / OUTPLACEMENT

PROJEKTY FUNDUSZE EUROPEJSKIE
•

Centrum
Kształcenia
AWANS
„Kwalifikacje i
przedsiębiorczość
kluczem do rynku
pracy w programie
outplacement”

rekrutacja
na bieżąco

•

Mieszkańcy z
powiatów woj.
śląskiego: bieruńskolędziński, gliwicki,
mikołowski,
pszczyński, Gliwice,
Katowice, Ruda Śląska,
rybnicki, Rybnik (w
rozumieniu Kodeksu
Cywilnego: Miejscem
zamieszkania osoby
fizycznej jest
miejscowość w której
osoba ta przebywa z
zamiarem stałego
pobytu (uczy
się/zamieszkuje/pracu
je na ww. terenie)

Ścieżka wsparcia w Projekcie
obejmuje:
1. Wsparcie doradcze i psychologiczne
dla uczestników kursów i szkoleń
kwalifikacyjnych
2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe
3. Kursy specjalistyczne kwalifikacyjne
4. Wsparcie finansowe dla osób
prowadzących działalność
gospodarczą

Pracownicy zagrożeni
zwolnieniem lub
przewidziani do
zwolnienia lub
zwalniani z przyczyn
dotyczących zakładów
pracy

PROJEKTY Inne

www.ck-awans.com
Sokolska 23,
Katowice
517-110-518
503-410-402
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•

studenci ostatniego
roku studiów
wyższych
lub

Regionalny
Ośrodek
Wspierania
Ekonomii
Społecznej

rekrutacja
na bieżąco

•

absolwenci szkoły
lub uczelni wyższej
do 4 lat od dnia
ukończenia szkoły
lub uzyskania tytułu
zawodowego
Osoby bezrobotne, by
ubiegać się o pożyczkę
muszą być
zarejestrowane
w urzędzie pracy.

Indywidualna pożyczka
(maksymalna kwota pożyczki
wyliczana jest jako 20-krotność
przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia) na rozpoczęcie
działalności gospodarczej * spłata
pożyczki do 84 m-cy
Oprocentowanie ustalane jest
w dniu podpisania umowy pożyczki,
według aktualnego poziomu stopy
redyskonta weksli NBP. Wysokość
oprocentowania to 1/4 stopy
redyskonta weksli NBP. Aktualne
oprocentowanie widnieje na
niniejszej stronie internetowej
a także u pośredników finansowych.
Można również sprawdzić wartość
stopy redyskonta weksli na stronie
NBP pod adresem:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/d
zienne/stopy.htm

http://wsparciewstarc
ie.bgk.pl/
http://wsparciewstarc
ie.bgk.pl/kontakt/

Fundacja Rozwoju
Śląska
tel. 77 454 25 97
e-mail:
frssek@fundacja.opole.pl
Towarzystwo
Inwestycji SpołecznoEkonomicznych S.A.
tel. 511 985 590
e-mail: wsparcie@tise.pl

PROJEKTY FUNDUSZE EUROPEJSKIE
PROJEKTY Inne
•

•
”Ogólnopolski
Program
Edukacji
Naukowej
(OPEN)”

rekrutacja
na bieżąco

O pożyczki ubiegać się
mogą osoby
pełnoletnie,
zamieszkujące
terytorium Polski,
posiadające pełną
zdolność do czynności
prawnych.

•

Indywidualna pożyczka
(maksymalna kwota
pożyczki wyliczana jest jako
20-krotność przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia) na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej * spłata
pożyczki do 84 m-cy
Oprocentowanie ustalane
jest w dniu podpisania
umowy pożyczki, według
aktualnego poziomu stopy
redyskonta weksli NBP.
Wysokość oprocentowania
to 1/4 stopy redyskonta
weksli NBP. Aktualne
oprocentowanie widnieje na
niniejszej
stronie internetowej a także
u pośredników finansowych.
Można również sprawdzić
wartość stopy redyskonta
weksli na stronie NBP pod
adresem:
http://www.nbp.pl/home.as
px?f=/dzienne/stopy.htm

Informacje o
pożyczkach
tel.: 87 565 14 11 | 22
888 62 59
kontaktopen@frp.pl
Fundusz pożyczkowy
tel.: 87 563 22 65
e-mail: open@frp.pl
http://www.open.frp.pl
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PROJEKTY Inne

•

MRPiPS
Bank
Gospodarstwa
Krajowego
TISE
”Pierwszy Biznes
- Wsparcie w
starcie II”

lub

II edycja
rekrutacja
na bieżąco
kontakt z
pośrednikiem
finansowym w
zależności od
województwa

studenci ostatniego
roku studiów
wyższych

•

absolwenci szkoły
lub uczelni wyższej
do 4 lat od dnia
ukończenia szkoły
lub uzyskania tytułu
zawodowego
Osoby bezrobotne, by
ubiegać się o pożyczkę
muszą być
zarejestrowane
w urzędzie pracy.

Indywidualna pożyczka
(maksymalna kwota pożyczki
wyliczana jest jako 20-krotność
przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia) na rozpoczęcie
działalności gospodarczej * spłata
pożyczki do 84 m-cy
Oprocentowanie ustalane jest
w dniu podpisania umowy pożyczki,
według aktualnego poziomu stopy
redyskonta weksli NBP. Wysokość
oprocentowania to 1/4 stopy
redyskonta weksli NBP. Aktualne
oprocentowanie widnieje na
niniejszej stronie internetowej
a także u pośredników finansowych.
Można również sprawdzić wartość
stopy redyskonta weksli na stronie
NBP pod adresem:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/d
zienne/stopy.htm

http://wsparciewstarc
ie.bgk.pl/
http://wsparciewstarc
ie.bgk.pl/kontakt/

Fundacja Rozwoju
Śląska
tel. 77 454 25 97
e-mail:
frssek@fundacja.opole.pl
Towarzystwo
Inwestycji SpołecznoEkonomicznych S.A.
tel. 511 985 590
e-mail: wsparcie@tise.pl
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