ЩО
ОТРИМАЄШ

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ
ПІДТРИМКУ

ЯКИМ ЧИНОМ
ЗНАЙТИ ПРОЕКТ

тобто типи підтримки в проектах

тобто цільові групи

для себе

1. Професійна активізація
індивідуальний план дій;
працевлаштування (також за кордоном);
професійна орієнтація;
курси та навчання;
стажування;
зайнятість частково фінансується
(субсидується).
2. Підтримка підприємницької діяльності
навчання та консультації перед початком
діяльності;
одноразова фінансова допомога на
заснування діяльності;
проміжна підтримка після заснування
діяльності (до 12 місяців): фінансова та
консультативна.
3. Професійна підготовка
кваліфікаційні професійні курси;
курси професійних навичок;
курси загальної компетентності;
інші курси, що дозволяють отримати
знання, навички та професійні кваліфікації;
навчання у шкільному форматі;
іспити.
4. Навчання мов та обслуговування комп’ютерів
(тільки для працюючих)
курси англійської, французької та
німецької мов;курси обслуговування
комп’ютерів;іспити.

Особи, які легально працюють або
перебувають (проживають) у Сілезькому
воєводстві.
1. Проекти професійної активізації та
підтримки підприємництва
іммігранти;
реемігранти (включаючи репатріантів).
2. Проекти професійної підготовки
Дорослі, які з власної ініціативи заявляють
бажання отримати формальну освіту
(підвищення, доповнення кваліфікації або
офіційне підтвердження) або хочуть взяти
участь у навчанні та курсах.
3. Проекти навчання мов та обслуговування
комп’ютерів
Кандидати, яким не менше 18 або 25 років
(залежно від проекту), які працюють (також
на основі цивільно-правових договорів),
належать до так званих неблагополучних
груп, з недостатнім рівнем компетенцій,
включаючи:
люди з максимально середньою освітою;
люди віком від 50 років;
люди з обмеженими можливостями;
жінки;
жителі села.

1. Зайди на сайт rpo.wup-katowice.pl
2. Натисни на піктограму збільшувального
скла «Знайди фінансування» [„Znajdź
dofinansowanie”]
3. Натисни відповідний кахель
«Підтримка професійно неактивних
людей» [„Wsparcie dla osób
nieaktywnych zawodowo”]
«Фінансова допомога на заснування
власної фірми» [„Dotacje na założenie
własnej firmy”]
«Підтримка для осіб, звільнених
з причин, пов’язаних з робочим
місцем» [„Wsparcie dla osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących
zakładu pracy”]
«Безкоштовне навчання» [„Bezpłatne
szkolenia”]
4. Відкрий список проектів (PDF-файл)
5. Участі у проекті (колонка «Критерії
участі в проекті» [„Kryteria udziału w
projekcie”] та «Місце проживання»
[„Miejsce zamieszkania ”])
6. Звернися до виконавця проекту
(колонка «Контактні дані» [„Dane
kontaktowe”]).

ЯК ЗНАЙТИ
ІНФОРМАЦІЮ

rpo.wup-katowice.pl

Інформаційні пункти
європейських фондів:
Головний інформаційний пункт
європейських фондів у місті Катовіце:
вул Dąbrowskiego 23,
parter, sektor C
тел.: 32/77‒40‒172, 32/77‒40‒193
32/77‒40‒194
e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl
Районний у м. Бельсько-Бяла
вул Cieszyńska 367 тел.: 33/47‒50‒135
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl
Районний у м. Ченстохова
Al. Najświętszej Maryi Panny 24,
I klatka, lokal 1
тел.: 34/360‒56‒87, 34/324‒50‒75
e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl
Районний у м. Сосновець
вул Kilińskiego 25
тел.: 32/36‒07‒062, 32/26‒35‒037
e-mail:lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl
Районний у м. Рибнік
вул Powstańców Śląskich 34
тел.: 32/431‒50‒25, 32/423‒70‒32
e-mail:lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl
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Залізнична
станція (PKP)
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вул Kościuszki 30, кімната номер 2
(перший поверх)
тел. 32/757-33-11
(понеділок - п’ятниця від 7:30 до 15:30)
e-mail: efs@wup-katowice.pl
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ВОЄВОДСЬКИЙ ЦЕНТР АЙНЯТОСТІ
У М. КАТОВІЦЕ
Контактний пункт Європейського
соціального фонду
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ВОЄВОДСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
У М. КАТОВІЦЕ
вул Kościuszki 30, Катовіце

телефони:

центральний:
офіс: 			
факс: 		

32/757-33-60
32/757-33-01
32/757-33-79
32/757-33-62

e-mail: wup@wup-katowice.pl

wupkatowice.praca.gov.pl
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