Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Działanie/Poddziałanie ( numer, tytuł) 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych
ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Informacje zamieszczono na podstawie danych uzyskanych od beneficjentów. Wszelkie pytania szczegółowe należy kierować bezpośrednio do nich.
Aktualizacja ( data):

06.11.2020

0bszar

Nr/Tytuł projektu

Beneficjent
/Realizator
projektu

1.
Profesjonalista w
branży IT

EKSPERT
Maciej Mrozek

Dane kontaktowe
w zakresie
szczegółowych
informacji
o projekcie

Biuro projektu:
ul. Darwina 17,
43-603 Jaworzno
osoby
do kontaktu:
tel. 795-501-714
tel. 517-921-652
tel. 503-149-537
tel. 503-151-669
Godziny pracy biura:
8:00- 16:00 lub
10:00-18:00
e-mail:
rekrutacja.slask@eksper
t-szkolenia.pl

wsparcia
Kryteria udziału
w projekcie

Formy wsparcia w projekcie

/okres
realizacji

Planowany
termin naboru
uczestników

projektu

Kryteria
kwalifikowalności
(wymagane):
-wiek powyżej 18 roku
życia
-miejsce
pracy/nauki/zamieszkania
na obszarze woj. śląskiego
Kryteria premiujące:
-status ON (2pkt)
-miejsce zam. na terenie
miast średnich oraz miast
średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze
(4pkt)
-wiek po 50 roku życia
(2pkt)
-kobiety (2pkt)
-niski poziom kwalifikacji
ISCED 3 i poniżej(2pkt)

1. Szkolenie/kursy przygotowujące do
egzaminów certyfikowanych i/lub
szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje w
zakresie szkoleń na które zgłaszają
zapotrzebowanie pracownicy branży IT.
Katalog tematów szkoleń (każdy UP weźmie
udział min. w jednym szkoleniu lub maks. w
dwóch szkoleniach):
-Tworzenie aplikacji internetowych
-Akademia Social Media
-Projektowanie stron www
-Tester oprogramowania
-Grafika komputerowa
Projekt zakłada możliwość realizacji innych
specjalistycznych szkoleń z obszaru IT –
zależnie od potrzeb i predyspozycji
zgłaszających się UP.
2. Szkolenie EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA i
ZAWODOWA
Każdy UP weźmie łącznie udział w 2
szkoleniach: kończących się nabyciem
kwalifikacji (1) z egzaminem zewnętrznym oraz
szkoleniem miękkim (2) z walidacją.

Małe obszary
miejskie (o
ludności
>5 000 i
średniej
gęstości
zaludnienia)
01.09.202028.02.2022r.

09.202012.2021

2.
Przez szkolenie do
pracy!
RPSL.11.03.00-2406FD/19

Trawers-ADR"
Kursy Szkolenia
Adrianowicz
Katarzyna, 42200 Częstochowa
ul. Kilińskiego
16/17

Trawers-ADR" Kursy
Szkolenia Adrianowicz
Katarzyna, 42-200
Częstochowa ul.
Kilińskiego 16/17
e-mail: trawersadr@o2.pl,
tel. 34 361 54 67
https://trawers.cze.pl

Wsparciem zostaną objęte
os. pełnoletnie (z uwagi na
charakter wsparcia i
zgodność z przepisami),
pracujące, uczące się lub
zamieszkujące obszar woj.
śląskiego, które zgłaszają
chęć kształcenia
formalnego poprzez
podnoszenie/uzupełnienie
kwalifikacji w zakresie
transportu wraz z j. obcymi.
Wyłączenie z projektu
dotyczy os. prowadzących
działalność gospodarczą i
osób odbywających karę
pozbawienia wolności z
wyłączeniem osób objętych
dozorem elektronicznym.
Bariera kwalifikacji do
projektu ze względu na płeć
nie występuje-w projekcie
mogą brać udział zarówno
kobiety i mężczyźni, bez
względu na poglądy
polityczne, religijne oraz
orientację seksualną z
wyłączeniem osób
odbywających karę
pozbawienia wolności. W
pierwszej kolejności do
projektu zostaną przyjęte
osoby (min. 60 %)
zamieszkujących miasta
średnie lub miasta średnie
tracące funkcje społecznogospodarcze.

Blok szkoleniowy: Zawodowy kierowca
samochodu ciężarowego (skierowany do 40
osób) obejmuje następujące formy wsparcia
uczestników projektu:

1)
2)

Kurs prawo jazdy kat. C;

Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona
kat. C;
Blok szkoleniowy: Zawodowy kierowca
autobusów (skierowany do 30 osób) obejmuje
następujące formy wsparcia uczestników
projektu:

1)
2)

Kurs prawo jazdy kat. D;
Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona
kat. D;

Dla wszystkich osób biorących udział ww.
kursach przewidziano udział w profilowanym
kursie języka obcego branżowego (100
h/grupę) - angielskiego lub niemieckiego.
Oprócz samych kursów przewidziano pokrycie
kosztów badań lekarskich i psychologicznych
(zarówno przed kursami prawa jazdy jak i
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej) jak
również pokrycie kosztu pierwszego egzaminu
(zarówno po kursami prawa jazdy, kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej i kursie języka
obcego).

Teren woj.
śląskiego
Od 01.09.2020
do 31.12.2020

Rekrutacja
będzie
prowadzona w
sposób ciągły
od 8 września
2020 r. do
momentu
zrekrutowania
list
podstawowyc
h (40 osób w
ramach bloku
szkolenioweg
o kat. C prawa
jazdy i 30
osób w
ramach bloku
szkolenioweg
o D prawa
jazdy) i 20%
uczestników/c
zek na listach
rezerwowych,
jednak nie
dłużej niż do
końca
października
2020 r.

Uczestnicy muszą spełniać
następujące warunki:

1. Osoby pełnoletnie,
2. Zamieszkałe na

3.
ŚLĄSKI
PRACOWNIK 2020 –
program
specjalistycznych
szkoleń
zawodowych i
językowych

LANDER`S
education &
services Wojciech
Kostecki

RPSL.11.03.00-2406G1/19-002

ul. Sienkiewicza 7, 43100 Tychy,
tel. 32 227 70 77 fax. 32
227 13 46, strona
internetowa:
www.landers.pl, e-mail:
projekty@landers.pl.

terenie
województwa
śląskiego na
obszarze miast
średnich, lub miast
średnich tracących
funkcje społeczne –
gospodarcze,

W ramach projektu przewidziano 2
ścieżki wsparcia uczestników

1.




ZAWODOWY KIEROWCA


2.





Język Angielski

Prawo jazdy kat. C,
Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona,
Pakiet szkoleń specjalistycznych: ecodriving, defensive-driving, mocowanie
ładunku, rozliczanie czasu pracy,
NOWOCZESNY MAGAZYNIER
Obsługa wózka jezdniowego
Szkolenie obsługa magazynu,
Szkolenie - wymiana butli gazowych,
Język Angielski

3. Nie prowadzące
działalności
gospodarczej,

mieszkańcy
województwa
śląskiego na
obszarze
miast
średnich, lub
miast średnich
tracących
funkcje
społeczne –
gospodarcze

Od 01-102020

4. Pracujący,

4.
Specjalistyczne
kwalifikacje =
Lepsza przyszłość
RPSL.11.03.00-2406DH/19

Centrum
Szkoleniowo Doradcze
Stanisław
Bednarz w
spadku

BIURO PROJEKTU:
Centrum Szkoleniowo
- Doradcze
STANISŁAW
BEDNARZ w spadku
43-603 Jaworzno,
ul. Darwina 17;
www.szkoleniabednarz.pl/

REKRUTACJA:

rekrutacja@szkolenia
-bednarz.pl

nieaktywni
zawodowo
Kryteria
kwalifikowalności
(wymagane):
-wiek powyżej 18 roku
życia (na kursy prawa jazdy
kat. C wymagany wiek
powyżej 21 roku życia)
-miejsce
pracy/nauki/zamieszkania
na obszarze woj. śląskiego
Kryteria premiujące
(przyznawane 0-10):
-status ON (2pkt)
-miejsce zam. na terenie
miast średnich oraz miast
średnich tracących funkcje

Do wyboru jeden z pakietów szkoleń:
Pakiet A – szkolenia transportowe:
 prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii + 30
godz. praktyki
 KWP dla kat. C: 130 godz. teorii + 10
godz. praktyki
 bezpieczne mocowanie ładunków 8
godz. teorii
 ewidencjonowanie i rozliczanie czasu
pracy kierowców 8 godz. teorii
 EcoDriving (22godz./os) (jazda
ekologiczna i ekonomiczna)
 DefensiveDriving (22godz./os)
(wczesnego rozpoznania zagrożenia,
unikania ryzyka oraz minimalizowanie
skutków na każdym etapie sytuacji
zagrożenia)

Woj. Śląskie

Październik
2020
–
maj 2021
lub do
wyczerpania
miejsc

tel. 505 454 504,
tel. 517 921 652

społeczno-gospodarcze
(4pkt)
-wiek po 50 roku życia
(2pkt)
-kobiety (2pkt)
-niski poziom kwalifikacji
ISCED 3 i poniżej(2pkt)

Pakiet B - szkolenia spawalnicze:
 Kurs spawania blach i rur spoinami
pachwinowymi metodą MAG 135 - 145
godzin lub Kurs spawania blach
spoinami czołowymi metodą MAG 135 112 godzin ;
 kurs ręcznego cięcia gazowego i
plazmowego - 48 godzin
 kurs prostowania termicznego
konstrukcji stalowych - 48 godzin
 szkolenie z zakresu znajomości
rysunku technicznego - 48 godzin
 szkolenie z zakresu technik
wytwarzania oraz technologii spawania
- 24 godz
 szkolenie z zakresu
elektropowietrznego żłobienia spoin 24
godz
 kurs naprawa palników gazowych i
reduktorów ciśnienia 40 godzin

5.
Akademia rozwoju
kompetencji
zawodowych
RPSL.11.03.00-2406E1/19

ŁĘTOWSKI
CONSULTING
Szkolenia ,
Doradztwo ,
Rozwój Mateusz
Łętowski

BIURO PROJEKTU:
ŁĘTOWSKI
CONSULTING 43-603
Jaworzno,
ul. Darwina 17;

REKRUTACJA:
tel. 795 501 7144
rekrutacja@letowskico
nsulting.pl
www.letowskiconsulti
ng.pl

6.
Akademia
profesjonalistów podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych
mieszkańców
województwa
śląskiego
RPSL.11.03.00-2406EE/19-002

RECON
CONSULTING
Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 81/10,
41-506 Chorzów
tel: 732666351
projekt@rcon.com.pl

Kryteria
kwalifikowalności
(wymagane):
-wiek powyżej 18 r.ż.
-miejsce
pracy/nauki/zamieszkania
na obszarze woj. śląskiego
Kryteria premiujące
(przyznawane 0-10):
-status ON (2pkt)
-miejsce zam. na terenie
miast średnich oraz miast
średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze
(4pkt)
-wiek po 50 roku życia
(2pkt)
-kobiety (2pkt)
-niski poziom kwalifikacji
ISCED 3 i poniżej(2pkt)
Projekt skierowany jest do
pełnoletnich osób z woj.
śląskiego, które z własnej
inicjatywy dążą do uzyskania
i formalnego potwierdzenia
umiejętności i kwalifikacji
zawodowych z wyłączeniem
właścicieli przedsiębiorstw
pełniących funkcje
kierownicze, wspólników,
osób prowadzących
działalność gospodarczą
oraz osób odbywających
karę pozbawienia wolności (z
wyjątkiem osób objętych
dozorem elektronicznym).

Szkolenia / kursy przygotowujące do
egzaminów certyfikowanych i/lub szkolenia
/kursy podnoszące kwalifikacje w zakresie
szkoleń na które zgłaszają zapotrzebowanie
pracownicy branży IT.
Katalog tematów szkoleń (każdy UP weźmie
udział min. w jednym szkoleniu lub maks. w
dwóch szkoleniach):
-Tworzenie aplikacji internetowych
-Akademia Social Media
-Projektowanie stron www
-Tester oprogramowania
-Grafika komputerowa
Proj. zakłada możliwość realizacji innych
specjalistycznych szkoleń z obszaru IT –
zależnie od potrzeb i predyspozycji
zgłaszających się UP.

09.2020 –
12.2021
Woj. Śląskie

lub do
wyczerpania
miejsc

Oraz dodatkowo dla każdego uczestnika /
uczestniczki szkolenie „EFEKTYWNOŚĆ
OSOBISTA i ZAWODOWA” 16h

Szkolenia z zakresu:
- obsługi: kadrowej, księgowej i płacowej;
- zarządzania zasobami ludzkimi;
- umiejętności językowych: język angielski;
- ICT: digital marketing, grafika Photoshop,
grafika Corel, Junior Web Developer, ECDL;
- kompetencji personalnych: asertywność i
techniki wywierania wpływu, wypalenie
zawodowe i techniki radzenia sobie ze
stresem, efektywna komunikacja
interpersonalna, samoocena i automotywacja,
zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu
pracy.

województwo
śląskie
01.01.2021 –
31.12.2022

od lutego
2021 r.

tel.: 505 460 077
789 258 329,
REKRUTACJA:
tel. 795 501 714

7.
Europejskie
Kwalifikacje”

PIOTR
MATYSIAK "EL TRANS"

RPSL.11.03.00-2406E0/19

Adres e-mail:
rekrutacja@eltrans.inf
o.pl
Strona internetowa:
https://eltrans.info.pl/
proejkty-wtrakcierealizacji/

Biuro projektu:
ul. M. Kopernika 4 lok.8,
40-064 Katowice
tel. 884-887-558

8.
Akademia sukcesu
kluczem do Twojego
rozwoju

e-mail:
projektkph@grupainfom
ax.eu
Grupainfomax sp.
z o.o. sp. k.

www.akademiasukcesu.
grupainfomax.eu
Siedziba beneficjenta:
Grupainfomax sp. z o.o.
sp. k.
ul. Porcelanowa 11c
40-246 Katowice

Kryteria kwalifikowalności
(wymagane): -wiek powyżej
18 roku życia -miejsce
pracy/nauki/ zamieszkania
na obszarze woj.
Śląskiego; - zaśw./ośw.o
braku przeciwwskazań do
pracy na wysokościach; wysoka sprawność
fiz.(ośw.); Z powodu
konieczności posiadania
wysokiej sprawności
fizycznej i umysłowej z
uczestnictwa w proj.zostają
wykluczeniem osoby z
dysfunkcjami ruchowymi i
intelektualnymi,osoby
niewidzące i niesłyszące.
Projekt skierowany jest do
pełnoletnich osób z woj.
śląskiego, które z własnej
inicjatywy dążą do
uzyskania i formalnego
potwierdzenia umiejętności
i kwalifikacji zawodowych z
wyłączeniem właścicieli
przedsiębiorstw pełniących
funkcje kierownicze,
wspólników, osób
prowadzących działalność
gospodarczą oraz osób
odbywających karę
pozbawienia wolności (z
wyjątkiem osób objętych
dozorem elektronicznym).
Kryteria
kwalifikowalności

Szkolenia / kursy przygotowujące do
egzaminów certyfikowanych.
Każdy UP weźmie udział w dwóch
szkoleniach:
- Szkolenie IRATA (Industrial Rope Access
Trade Association) 4 dni po 8 h;
- Szkolenie GWO BST (Global Wind
Organisation – Basic Safety Training) 6 dni
po 8

woj. śląskie

Szkolenia zawodowe, IT,
umiejętności miękkich,
przygotowujące do egzaminów
certyfikowanych podnoszące
kwalifikacje w zakresie:
– Księgowość;
– Kadry i płace;
– Przedstawiciel handlowy;
– Specjalista ds. e-marketingu;
– Grafika komputerowa
PHOTOSHOP;
– Tworzenie stron www.;
– SEO i Content Marketing;
– Zarządzanie czasem;
– Wypalenie zawodowe.
Po ukończonym szkoleniu

09.2020 –
09.2021
lub do
wyczerpania
miejsc

Od listopada
2020 r. do
wyczerpania
limitu miejsc,
jednakże nie
dłużej niż do
lipca 2022 r
Teren woj.
śląskiego
01.09.2020
- 1.08.2022

(formalne):
-wiek powyżej 18 roku
życia
-miejsce
pracy/nauki/zamieszkania
na obszarze woj. śląskiego
Kryteria jakościowe:
-status ON (1pkt)
-wiek po 50 roku życia
(1pkt)
-kobiety (3pkt)
-niski poziom kwalifikacji
ISCED(1pkt)
- osoba pozostająca bez
zatrudnienia (2pkt)
-absolwenci (2pkt)

zewnętrzny egzamin
certyfikujący.

