Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Działanie 11.4 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Poddziałanie 11.4.3, 11.4.2, 11.4.1
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych,
ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Informacje zamieszczono na podstawie danych uzyskanych od beneficjentów. Wszelkie pytania szczegółowe należy kierować bezpośrednio do nich.
Aktualizacja 24 sierpnia 2020 – dodanie projektu nr 14

Nr/Tytuł projektu

1.
„ICT i języki obce –
kompetencje
przyszłości”
RPSL.11.04.03-240A04/16

Beneficjent
/Realizator
projektu

TEB Edukacja
sp. z o.o.
Al.Niepodległości 2
61-874 Poznań

Dane kontaktowe
w zakresie
szczegółowych
informacji
o projekcie

Oddziały TEB
Edukacja:
Bielsko-Biała
ul. Sempołowskiej
22
43-300 BielskoBiała
Tel: 33 822 34 34
Tel: 33 472 31 50
E-mail:
bielsko@teb.pl
Częstochowa
ul. Pułaskiego 4/6
42-226
Częstochowa
Tel: 34 368 20 44
Tel: 34 347 31 90
E-mail:

Miejsce
zamieszkania
Kryteria udziału
w projekcie

Formy wsparcia w projekcie

uczestników/
okres realizacji
projektu

1.Osoba w wieku powyżej
25 roku życia;
2.Osoba pracująca;
3.Osoba zamieszkała lub
pracująca na obszarze woj.
śląskiego;
Zgodnie z powyższym,
uczestnikiem projektu może
być także osoba
zamieszkująca na terenie
woj. śląskiego, ale pracująca
na terenie innego
województwa jak również
osoba zamieszkująca na
terenie innego województwa,
ale pracująca na terenie woj.
śląskiego.
Uczestnikami projektu NIE
MOGĄ być osoby
odbywające karę

1.Szkolenia językowe:
- język angielski (poziom:
A1,A2,B1,B2)
- język niemiecki (poziom:
A1,A2,B1,B2)
- język francuski (poziom:
A1,A2,B1,B2);
2.Szkolenia komputerowe IC3;
3.Egzaminy językowe:
- język angielski (poziom
A2,B1,B2);
- język niemiecki (poziom
A2,B1,B2);
- język francuski (poziom
A2,B1,B2);
4.Egzaminy komputerowe IC3

Planowany
termin
naboru
uczestnikó
w

Obszar
województwa
śląskiego;
okres realizacji
projektu: lipiec
2017r. –
czerwiec 2020r.

Rekrutacja
do kwietnia
2020

czestochowa@teb.
pl
Gliwice
ul. Akademicka 5
(pokój nr 2)
44-100 Gliwice
Tel: 32 661 42 70
E-mail:
gliwice@teb.pl
Jastrzębie-Zdrój
ul. Północna 28
(sekretariat pierwsze piętro)
44-335 Jastrzębie
Zdrój
Tel: 32 661 42 73
Tel: 32 473 11 08
E-mail:
jastrzebie@teb.pl
Katowice
ul. Uniwersytecka 4
(budynek Instytutu
Fizyki, I piętro)
40-007 Katowice
Tel: 32 661 42 76
Tel: 32 352 07 77
E-mail:
katowice@teb.pl
Racibórz
Rynek 6 a 47-400
Racibórz
Tel: 32 661 42 80
Tel: 32 661 42 79
E-mail:

pozbawienia wolności.

raciborz@teb.pl
Rybnik
ul. Korfantego 6
44-200 Rybnik
Tel: 32 661 42 81
Tel: 32 423 78 17
E-mail:
rybnik@teb.pl
Tychy
al. Jana Pawła II 24
(II p.)
43-100 Tychy
Tel: 32 327 56 55
Tel: 32 661 42 84
E-mail:
tychy@teb.pl
Wodzisław Śląski
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław
Śląski
Tel: 32 456 18 43
Tel: 32 661 42 86
E-mail:
wodzislaw@teb.pl
Żory
ul. Garncarska 16a
44-240 Żory
Tel: 32 661 42 88
Tel: 32 434 24 38
E-mail: zory@teb.pl

2.
TECHNOPARKowa
Akademia
Podnoszenia
kwalifikacji
językowych i ICT
dorosłych
mieszkańców Gliwic
3.
Kompleksowy
program szkoleń
językowych i
komputerowych dla
mieszkańców
Subregionu
Centralnego
RPSL.11.04.01-240055/18

PARK
NAUKOWOTECHNOLOGI
CZNY
"TECHNOPAR
K GLIWICE"
SPÓŁKA Z
OGRANICZON
Ą
ODPOWIEDZI
ALNOŚCIĄ
COMMA
Piotr Ujma

TECHNOPARK
GLIWICE,
ul.Konarskiego
18C,
44-100Gliwice
tel. 603 663 887
Mail:akademia.szko
lenia@technopark.
gliwice.pl
Mstów,
ul. Wolności 106
tel. 604 216 498
comma@pro.onet.p
l

Kryteria udziału w projekcie:
 Ukończenie 25 rok życia
 Osoby zamieszkujące
obszar rewitalizacji na
terenie miasta Gliwice
 Zatrudnienie na
podstawie umowy o
pracę, umowy
agencyjnej, zlecenie lub
innej umowy o
świadczenie usług
Osoby pracujące, o niskich
kwalifikacjach, mieszkające
na obszarze realizacji
projektu, w wieku 18 lat i
więcej.



Szkolenia w zakresie ICT
Obszar
wsparcia –
teren
rewitalizacji na
terenie Gliwic
Okres realizacji
projektu
01.08.201931.01.2021

kurs jęz. angielskiego 120 h
kurs jęz. niemieckiego 120 h
kurs jęz. francuskiego 120 h
szkolenia komputerowe 120 h
egzaminy językowe i ICT

Subregion
Centralny
Województwa
Śląskiego gminy:
Będzin, Bieruń,
Bojszowy,
Bytom, Ciasna,
Czeladź,
Dąbrowa
Górnicza,
Gierałtowice,
Gliwice,
Goczałkowice
Zdrój,
Katowice,
Knurów,
Krupski Młyn,
Lędziny, Łazy,
Miasteczko
Śląskie,
Mierzęcice,
Mysłowice,
Ogrodzieniec,
Orzesze,
Ożarowice,
Pilchowice,
Psary,

Rekrutacja
trwa od
01.08.2019
do do
wyczerpania miejsc

Rekrutacja
trwa do
wyczerpania miejsc
W okresie
pandemii
COVID-19
wszystkie
zajęcia
projektowe
będą
odbywały
się w
formie
wideokonfe
rencji

Pszczyna,
Pyskowice,
Radzionków,
Ruda Śląska,
Siemianowice
Śląskie,
Sosnowiec,
Sośnicowice,
Tarnowskie
Góry, Toszek,
Woźniki,
Zabrze,
Zawiercie,
Zbrosławice

4.
Śląska Akademia
kompetencji
językowych i
komputerowych
RPSL.11.04.03-2408A5/17

Lider:
Okręgowa Izba
PrzemysłowoHandlowa w
Tychach
Partner:
Business
Center 1 Sp. z
o.o.

Lider:
PK SUBREGION
CENTRALNY /
TYCHY
Okręgowa Izba
PrzemysłowoHandlowa w
Tychach
ul. Grota
Roweckiego
42/331, 43-100
Tychy
tel. 32 327 72 77
kom. 792 032 107
e-mail:
szkolenia@izba.tyc
hy.pl
www: izba.tychy.pl/
szkolenia
Punkt czynny w

Projekt skierowany jest do co
najmniej 800 osób, które
spełniają łącznie następujące
warunki:
- są osobami pracującymi,
- w wieku powyżej 25 roku
życia,
- z obszaru województwa
śląskiego tj. pracują lub
zamieszkują
(zgodnie
z
Kodeksem
Cywilnym)
w
województwie śląskim,
z
własnej
inicjatywy
wyrażają chęć podniesienia
kompetencji i uczestnictwa
we wsparciu (tj. szkoleniach
i/lub
egzaminach)

W ramach Projektu zakłada się
realizację bezpłatnych kursów z
zakresu języka angielskiego /
niemieckiego / francuskiego (2
semestry x 60 h, łącznie 120 h)
prowadzących do uzyskania
kompetencji zgodnie z ESOK,
zakończonych egzaminem
zewnętrznym i uzyskaniem
certyfikatu (TELC, TOEIC lub
BULATS) oraz szkoleń ICT (do
128 h) prowadzących do
uzyskania kompetencji
informatycznych zgodnie ze
standardem DIGCOMP,
zakończonych egzaminem
zewnętrznym i uzyskaniem

Okres
realizacji:
01.01.201930.06.2020
Okres realizacji
projektu:
01.01.2019 –
31.12.2020

Nabór
prowadzon
y od
01.10.2019
w trybie
ciąg łym do
odwołania.
UWAGA: w
okresie
pandemii
COVID-19
wnioski
przyjmowa
ne są
wyłącznie
w formie
elektronicz

godzinach: w
poniedziałki, wtorki
i czwartki w godz.
8:00 – 16:00 oraz
środy i piątki w
godz. 10:00 – 18:00
w dni robocze.
Biuro Organizatora
czynne w dni
robocze od 8.00 do
16.00.
Partner Projektu
PK SUBREGION
CENTRALNY /
KATOWICE
Business Center 1
Sp. z o.o.
Uniwersytecka 13,
40-007 Katowice
(budynek Altus,
parter)
tel. 32 253 72 85,
kom. 720 775 934
PK SUBREGION
POŁUDNIOWY
Business Center 1
Sp. z o.o.
Bielska 56, 43-384
Jaworze k. BielskaBiałej
tel. 32 253 72 85,
kom. 720 775 934
PK SUBREGION
PÓŁNOCNY
Business Center 1
Sp. z o.o.
Al. Najświętszej
Maryi Panny 24

oferowanym w Projekcie,
- należą co najmniej do
jednej
z
grup
defaworyzowanych:
>> kobiety;
>> osoby powyżej 50 roku
życia;
>> osoby o niskich
kwalifikacjach;
>> osoby z
niepełnosprawnościami;
>> osoby mieszkające na
terenach wiejskich.
Uczestnikami Projektu nie
mogą zostać:
- pracownicy zakładów pracy
powiązanych osobowo,
organizacyjnie lub kapitałowo
z Organizatorem;
- osoby odbywające karę
pozbawienia wolności,
- właściciele przedsiębiorstw
pełniący funkcje kierownicze,
- wspólnicy (w tym partnerzy
prowadzący regularną
działalność w
przedsiębiorstwie i czerpiący
z niego korzyści finansowe),
- osoby prowadzące
jednoosobową działalność
gospodarczą.

certyfikatu (ECCC lub ECDL).
Możliwy jest również udział w
samym egzaminie bez ścieżki
szkoleniowej. Uczestnicy
otrzymają również: komplety
podręczników, materiałów
szkoleniowych, pendrive’y (ICT),
refundacje kosztów opieki nad
dzieckiem (jeśli dotyczy).
W ramach projektu nie jest
wymagany wkład własny.
Wymagana jest obecność na
min. 80% zajęć.
Zajęcia prowadzone są w sposób
stacjonarny w grupach maks. 12
osobowych (języki) lub 8
osobowych (ICT) a w okresie
pandemii COVID-19 wyłącznie w
formie zdalnej.

nej lub za
pośrednict
wem
poczty /
kuriera.

5.
Tiki i języki – Twoją
szansą na rozwój
RPSL.11.04.01-2406B2/18

Business
Center 1 Sp. z
o.o. (Partner:
J&C GROUP
Karolina
Chadzypanagio
tis-Jurkiewicz)

Lok. 5, 42-202
Częstochowa
tel. 32 253 72 85,
kom. 720 775 934
PK SUBREGION
ZACHODNI
Business Center 1
Sp. z o.o.
Wiejska 26,
44-200 Rybnik
tel. 32 253 72 85,
kom. 720 775 934
Dane kontaktowe
Partnera:
tel. 32 253 72 85,
kom. 720 775 934
adres e-mail:
biuro@bc1.pl
strona internetowa:
www.bc1.pl
Wszystkie punkty
kontaktowe czynne
są w: poniedziałki,
wtorki i piątki w
godz. 8:00 –16:00
oraz środy i
czwartki w godz.
10:00 –18:00
Biuro projektu:
Katowice. ul.
Uniwersytecka 13
tel. 720 775934
lub 32 670 40 40
biuro@bc1.pl

Osoby dorosłe pracujące
uczestniczące z własnej
inicjatywy w szkoleniach i
kursach, spełniające łącznie
następujące kryteria:
- osoby w wieku 25+;
- osoby zamieszkujące
Subregion Centralny
Województwa Śląskiego (w
roz. KC);

- szkolenia językowe z
certyfikacją (j. angielski, j.
niemiecki, j. francuski)
- szkolenia komputerowe z
certyfikacją
- walidacja i certyfikacja
kompetencji uzyskanych poza
projektem w zakresie TIK i
języków obcych

Subregion
Centralny
Województwa
Śląskiego
(Bytom,
Chorzów,
Dąbrowa
Górnicza,
Gliwice,
Jaworzno,
Katowice,

01.09.2019
30.08.2020
lub do
wyczerpani
a limitu
miejsc

- osoby o niskich
kwalifikacjach.
Kryteria dodatkowe:
- osoby w wieku 50+
- osoby z
niepełnosprawnościami
- osoby zamieszkująca
miasta średnie/ tracące
funkcje społecznogospodarcze
- osoby zamieszkująca
obszary rewitalizowane

6.
Akademia
kompetencji –
szkolenia językowe i
komputerowe
RPSL.11.04.01-2402C6/19

Business
Center 1 Sp. z
o.o. (Partner:
J&C GROUP
Karolina
Chadzypanagio
tis-Jurkiewicz)

Biuro projektu:
Katowice. ul.
Uniwersytecka 13
tel. 720 775934
lub 32 670 40 40
biuro@bc1.pl

Osoby dorosłe pracujące
uczestniczące z własnej
inicjatywy w szkoleniach i
kursach, spełniające łącznie
następujące kryteria:
- osoby w wieku 25+;
- osoby zamieszkujące
Subregion Centralny
Województwa Śląskiego (w
roz. KC);
- osoby o niskich
kwalifikacjach.
Kryteria dodatkowe:
- osoby w wieku 50+
- osoby z
niepełnosprawnościami
- osoby zamieszkująca
miasta średnie/ tracące

- szkolenia językowe z
certyfikacją (j. angielski, j.
niemiecki, j. francuski)
- szkolenia komputerowe z
certyfikacją
- walidacja i certyfikacja
kompetencji uzyskanych poza
projektem w zakresie TIK i
języków obcych

Mysłowice,
Piekary
Śląskie, Ruda
Śląska,
Siemianowice
Śląskie,
Sosnowiec,
Świętochłowice
, Tychy,
Zabrze, pow.
będziński,
bieruńskolędziński,
gliwicki,
lubliniecki,
mikołowski,
pszczyński,
tarnogórski,
zawierciański)
Subregion
Centralny
Województwa
Śląskiego
(Gliwice,
Jaworzno,
Katowice,
Mysłowice,
Piekary
Śląskie, Ruda
Śląska,
Siemianowice
Śląskie,
Sosnowiec,
Świętochłowice
, Tychy,
Zabrze, pow.
będziński,
bieruńskolędziński,

01.01.2020
30.09.2021
lub do
wyczerpani
a limitu
miejsc

gliwicki,
lubliniecki,
mikołowski,
pszczyński,
tarnogórski,
zawierciański)

funkcje społecznogospodarcze
- osoby zamieszkująca
obszary rewitalizowane
Osoby dorosłe pracujące,
uczestniczące z własnej
inicjatywy w szkoleniach i
kursach, spełniające łącznie
następujące kryteria:
7.
Inwestycja w siebie
– bezpłatne
szkolenia językowe i
komputerowe
RPSL.11.04.03-2402C5/19

8.
Naprzeciw
oczekiwaniom akademia
kompetencji
językowych i
komputerowych
RPSL -11.04.03-24009/19

Business
Center 1 Sp. z
o.o. (Partner:
J&C GROUP
Karolina
Chadzypanagio
tis-Jurkiewicz)

RECON
CONSULTIN G
SP. Z O.O

Biuro projektu:
Katowice. ul.
Uniwersytecka 13
tel. 720 775934

lub 32 670 40 40
biuro@bc1.pl

ul. Armii Krajowej
81/3
Chorzów
tel. 531 238 712 lub
570 506 561
projekt@rcon.com.
pl

- osoby w wieku 25+;
- osoby zamieszkujące
Subregion Centralny
Województwa Śląskiego (w
roz. KC).
Kryteria dodatkowe:
- osoby o niskich
kwalifikacjach
- osoby w wieku 50+
- osoby z
niepełnosprawnościami
- osoby zamieszkująca
miasta średnie/ tracące
funkcje społecznogospodarcze
Wsparcie w ramach proj.
kierowane jest do
pracujących os. Dorosłych
(w tym OzN) z obszaru woj.
śl., w tym zam. miasta
średnie, tj.:
a. pracowników w rozumieniu
art. 2 Kodeksu Pracy;
b. os. świadczących usługi
na podstawie um.
agencyjnej, um. zlecenia lub

- szkolenia językowe z
certyfikacją (j. angielski, j.
niemiecki, j. francuski)
- szkolenia komputerowe z
certyfikacją
- walidacja i certyfikacja
kompetencji uzyskanych poza
projektem w zakresie TIK i
języków obcych
Woj. śląskie

I.Jęz.angielski/niemiecki/
francuski. W związku z pandemią
COVID-19 szkolenia językowe
realizowane w formule online,
a po ustaniu stanu zagrożenia
epidemiologicznego - w trybie
stacjonarnym
II. Szkol. z zakresu ICT:
1. Grafika komputerowa
PHOTOSHOP

Woj. śląskie

01.01.2020
30.11.2021
lub do
wyczerpani
a limitu
miejsc

Od marca
2020 do
wyczerpani
a miejsc

9.
Śląski program
podnoszenia
kompetencji
językowych i
komputerowych
RPSL.11.04.03-24000B/19-002

L.GRANT
POLSKA
Albert Binda

Partner:
Perfect English
Małgorzata
Stone

ul. Stanisława
Moniuszki 3/7,
40-005 Katowice
tel. 32 782 64 80
lgrant@lgrant.com
ul. Matejki 17
33-300 Nowy Sącz
Osoby do kontaktu:
Agata Horodyska
tel. 606 482 967
ahorodyska@perfe
ctenglish.pl
Marzena Wójs
tel. 882 166 002
mwojs@perfectengl
ish.pl

innej um. o świadczenie
usług, do której zgodnie z
Kodeksem Cywilnym stosuje
się przepisy dot. zlecenia
albo um. o dzieło
uczestniczących z własnej
inicjatywy w szkoleniach i
kursach, należących do grup
defaworyzowanych, czyli
wykazujących największą
lukę kompetencyjną i
posiadających największe
potrzeby w dostępie do
edukacji, w tym m.in.: os. o
niskich kwalifikacjach (min.
30%) i os. powyżej 50 r.ż. z
wyłączeniem os.
odbywających karę
pozbawienia wolności, z
wyjątkiem os. objętych
dozorem elektronicznym

2. Grafika komputerowa Corel
3. Tworzenie stron www
4. Tworzenie aplikacji
internetowych
5. Projektowanie komputerowe z
wykorzystaniem AutoCAD
6. Szkolenie komputerowe z
zakresu tematycznego nie
wskazanego w ramach
powyższych kat.
7. Szkolenie ECDL Base
8. Szkolenia ECDL Standard
9. Szkolenia ECDL Advanced

2800 os. pracujących 25+,
zamieszkałych w woj.
śląskim;
min. 728 os. 50+;
min. 1400 os. z niskimi
kwalifikacjami;
min. 80 os. z
niepełnosprawnością
min. 1680 os. z miast
tracących funkcje społeczne

1. szkolenie językowe (do
wyboru angielski, niemiecki,
francuski) – 60, 120 lub 180
godzin wg preferencji
uczestników z egzaminem
zewnętrznym po każdych
60h
2. szkolenie komputerowe TIK
zgodne z potrzebami UP
3. egzamin językowy lub TIK
dla osób, które nie chcą
uczestniczyć w szkoleniach

Woj. śląskie:
25% subregion
północny
15% subregion
południowy
20% subregion
centralny
20% subregion
zachodni
Okres
realizacji:
01.09.2019 –
30.06.2022

Rekrutacja
ciągła od
01.09.2019

10.
Kompleksowy
program szkoleń
językowych i
komputerowych dla
mieszkańców
Subregionu
Północnego
RPSL.11.04.02-2406B6/18

Mstów,
ul. Wolności 106
COMMA
Piotr Ujma

tel.604 216 498
biuro@comma.edu.
pl

Osoby w wieku 18 lat i więcej
- pracujące - zamieszkałe na
obszarze Subregionu
Północnego Województwa
Śląskiego - należące
przynajmniej do jednej z
poniższych grup: wykształcenie maksymalnie
średnie -wiek 50+ -osoby
mieszkające na obszarach
wiejskich -osoby
niepełnosprawne

Kursy językowe – angielski,
niemiecki, francuski Kursy
komputerowe zgodne z
zakresem DIGCOMP

Subregion
Północny:
Częstochowa,
Blachownia,
Dąbrowa
Zielona, Janów,
Kamienica
Polska,
Koniecpol,
Konopiska,
Kruszyna,
Kłomnice,
Lelów, Mstów,
Mykanów,
Olsztyn,
Poczesna,
Przyrów,
Rędziny,
Starcza,
Koziegłowy,
Myszków,
Niegowa,
Poraj, Żarki,
Krzepice,
Kłobuck, Lipie,
Miedźno,
Opatów, Panki,
Popów,
Przystajń,
Wręczyca
Wielka
Okres
realizacji:
1.09.201931.08.2022

Do 04.2022
W okresie
pandemii
COVID-19
wszystkie
zajęcia
projektowe
będą
odbywały
się w
formie
wideokonfe
rencji

11.
Kompleksowy
program rozwoju
kompetencji
językowych i
cyfrowych
mieszkańców
województwa
śląskiego

COMMA Piotr
Ujma – Lider
Asseco Data
Systems S.A. Partner

Mstów,
ul. Wolności 106
tel.604 216 498
biuro@comma.edu.
pl

Osoby w wieku 18 lat i więcej
- pracujące - wykształcenie
maksymalnie
średnie
zamieszkałe na obszarze
województwa śląskiego

Kursy językowe – angielski,
niemiecki, francuski Kursy
komputerowe: - szkolenia ICT
zgodne z zakresem DIGCOMP autoryzowane szkolenia
Microsoft - autoryzowane
szkolenia Oracle

Do 09.2021

województwo
śląskie
Okres
realizacji:
1.01.202031.12.2021

RPSL.11.04.03-2402C7/19

ul. Zwycięstwa 36,
44-100 Gliwice
12.
tel.: 32 231 99 79
Bez b@rier, bez
granic – szkolenia
językowe i
komputerowe dla
osób pracujących z
województwa
śląskiego – II edycja
RPSL.11.04.03-2402D8/19

Regionalna
Izba
PrzemysłowoHandlowa w
Gliwicach

bezbarier@riph.co
m.pl
ul. Zwycięstwa 36,
44-100 Gliwice
tel.: 32 238 96 40
bezbarier2@riph.
com.pl
www.szkolenie
bezbarier.pl

Osoby w wieku 18 lat i
więcej, zamieszkujące lub
pracujące na terenie woj.
śląskiego, należące do jednej
z grup defaworyzowanych:
 powyżej 50 roku życia;
 kobiety (szczególnie
powracające na rynek
pracy po przerwie
związanej z urodzeniem
i wychowaniem dziecka);
 o niskich kwalifikacjach;
 z niepełnosprawnościami;
 mieszkające na terenach
wiejskich

W okresie
pandemii
COVID-19
wszystkie
zajęcia
projektowe
będą
odbywały
się w
formie
wideokonfe
rencji

Akademia umiejętności
językowych
(szkolenia z j. angielskiego na
dowolnym poziomie
zaawansowania)
Akademia umiejętności
komputerowych
1. Zarządzanie pakietem Google
Apps for Work,
2. Narzędzia komunikacji online
w promocji i marketingu w
internecie,
3. Copywriting,
4. Grafika komp z
wykorzystaniem Adobe Illustrator
i Adobe Photoshop.

województwo
śląskie,
01.06.2020 –
31.05.2022

Nabór od
czerwca
2020 do
wyczerpani
a miejsc



13.
ŚLĄSKA
AKADEMIA
KOMPETENCJI –
SUBREGION
CENTRALNY
RPSL.1104.01-2402DB/19-00

CENTRUM
SZKOLEŃ
I INNOWACJI
SP. Z O.O.

Centrum Szkoleń i
Innowacji Sp. z o.o
Oddział w
Katowicach
ul. Sokolska 65,
40-087 Katowice
tel.: 512 058 626
e-mail:
sak@csi.info.pl

http://
www.old.csi.lublin.
pl/efs/89/slaskaakademiakompetencji/

osoby w wieku 18-24
lata (49 osób),
 osoby w wieku 25 lat i
więcej (275 osób),
 osoby pracujące lub
zamieszkujące na
terenie Subregionu
Centralnego
województwa śląskiego
(324 osoby),
 priorytetowo będą
traktowane osoby
należące do minimum
jednej z poniższych
grup:
 kobiety[minimum
60% - 195 kobiet],
 osoby o niskich
kwalifikacjach(tj.
posiadające max.
średnie
wykształcenie)
[minimum 78 osób],
 osoby w wieku 50 lat
i więcej[minimum 52
osoby],
osoby zamieszkującemiasta
średnie lub średnie tracące
funkcje społecznogospodarcze [minimum 60%
- 195 osób].

Szkolenia
z
języka
angielskiego,
niemieckiego,
francuskiego na poziomach
zaawansowania: A1, A2, B1, B2,
C1 i C2 w wymiarze 120 godzin i
zakończą
się
egzaminem
zewnętrznym
płatnym
przez
uczestnika w kwocie 100zł.
Szkolenia
z
języka
angielskiego na poziomach
zaawansowania: A, B lub C w
wymiarze 240 godzin i zakończą
się egzaminem zewnętrznym
płatnym przez uczestnika w
kwocie 100zł.
Szkolenia komputerowena
poziomach zaawansowania:
podstawowym [A],
średniozaawansowanym [B] oraz
zaawansowanym [C] w wymiarze
120 godzin i zakończą się
egzaminem zewnętrznym
płatnym przez uczestnika w
kwocie 100zł.
Obecnie ze względu na stan
pandemii realizujemy kursy w
formie online.

Miejsce
realizacji
projektu:
MIASTA:
Bytom,
Chorzów,
Dąbrowa
Górnicza,
Gliwice,
Jaworzno,
Katowice,
Mysłowice,
Piekary
Śląskie,
Sosnowiec,
Świętochłowice
, Tychy,
Zabrze.
POWIATY:
będziński,
bieruńskolędziński,
gliwicki,
lubliniecki,
mikołowski,
pszczyński,
tarnogórski,
zawierciańsk
.
Okres realizacji
projektu:
01.01.2020 r. –
31.12.2021 r.

Nabór od
maja 2020

14.
Śląskie Centrum
Kompetencji
Kluczowych – Subregion
Południowy

RPSL.11.04.02-24-05AD/
19

Centrum Szkoleń
i Innowacji
Sp. z o.o

Oddział w Bielsku
Białej
al. Armii Krajowej 220
lok.107A,
43-316 Bielsko-Biała
tel.: 500 425 385
e-mail:
sckk@csi.lublin.pl
Strona projektu:
www.sckk.pl

Osoby dorosłe pracujące,
uczestniczące z własnej inicjatywy
w szkoleniach i kursach, należące
do grup defaworyzowanych,
czyli wykazujących największą
lukę kompetencyjną i posiadających
największe potrzeby w dostępie do
edukacji, w tym m.in. osoby o
niskich kwalifikacjach i osoby
powyżej 50 roku życia. Z
wyłączeniem osób odbywających
karę pozbawienia wolności, z
wyjątkiem osób objętych dozorem
elektronicznym
Projektem zostaną objęte wyłącznie
osoby fizyczne, które pracują lub
zamieszkują na obszarze
Subregionu Południowego
województwa śląskiego.

1) Szkolenia językowe 120 godz.
poziomy A1 lub A2, B1 lub B2, C1
lub C2: angielski, niemiecki, słowacki,
czeski, włoski, francuski;
2) Szkolenia językowe 240 godz.
poziomy A lub B C: angielski;
3) Szkolenia ICT 120 godz.
4) Egzaminy zewnętrzne

Województwo
śląskie, powiaty:
-bielski
- Bielsko-Biała
-cieszyński
-żywiecki
1.09.2020 –
31.08.2022

Wrzesień
2020 –
do czasu
zrekrutowania
całej grupy

