Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2021
Informacje zamieszczono na podstawie danych uzyskanych od beneficjentów. Wszelkie pytania szczegółowe należy kierować bezpośrednio do nich.
Aktualizacja: 19 stycznia 2021 r.

Nr/Tytuł projektu

1.
„Nowe
perspektywy
zawodowe
szansą na
ponowne
zatrudnienie”

Beneficjent
/Realizator
projektu

Lider:
Niepubliczn
e Centrum
Kształcenia
Ustawiczneg
o Sp. z o.o.
Partner:
Ośrodek
Szkoleń
Zawodowych
„DIAGNOTEST”
Sp. z o.o.

Dane kontaktowe
w zakresie
szczegółowych
informacji
o projekcie

Oddział NCKU
41-400 Mysłowice,
ul. Świerczyny 72,
telefon :
32 222 17 61,
http://www.ncku.pl/
?page_id=255
OSZ „Diagno-Test”
41-400 Mysłowice
ul. Świerczyny 72, ,
www.diagno-test.pl
telefon:
32 222 52 57
32 222 14 36
32 318 28 94

Kryteria udziału
w projekcie

Grupę docelową projektu
stanowią zagrożeni
zwolnieniem, przewidziani do
zwolnienia lub zwolnieni z
przyczyn dotyczących zakładu
pracy pracownicy
przedsiębiorstwa sektora MŚP,
pracownicy przedsiębiorstwa
przechodzących procesy
restrukturyzacji, pracownicy
przedsiębiorstw odczuwających
negatywne skutki zmiany
gospodarczej, pracownicy
przedsiębiorstw znajdujących się
w sytuacji kryzysowej ze
szczególnym uwzględnieniem
pracowników lub byłych
pracowników jednostek
organizacji spółek węglowych z

Formy wsparcia w projekcie

0bszar
wsparcia
/okres
realizacji
projektu

Planowany
termin
naboru
uczestników

Rekrutacja
zakończona
W projekcie zaplanowano
5 form wsparcia:
a) Doradztwo zawodowe
połączone z
przygotowaniem
Indywidualnego Planu
b) Doradztwo
psychologiczne i coaching
c) Pośrednictwo pracy
d) Szkolenia/kursy
e) staże

woj. śląskie
Okres
realizacji:
01.01.201931.12.2021
(36
miesięcy)

Możliwość
wznowienia
naboru
uczestników
w
późniejszy
m terminie,
po
uzyskaniu
stosownej
zgody IP.

województwa śląskiego oraz
przedsiębiorstw z województwa
śląskiego z nimi powiązanych
(kooperujących)

2.
„Z doświadczeniem
w nową
rzeczywistość”

ALTER EGO –
Doradztwo i
Szkolenia
Marta
Woźniak

Biuro projektu:
www.alterego-dis.pl
ul. Wolności 175A
42-242 Rędziny
biuro-projekturedziny@alterego-dis.pl
Tel: 535 739 734
Tel: 574 747 121

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowi 40
osób (22K/18M) pracownicy
przedsiębiorstw: sektora MŚP /
przechodzących procesy
restrukturyzacyjne / odczuwających
negatywne skutki zmiany
gospodarczej / znajdujących się w
syt. kryzysowej, którzy są
zagrożeni zwolnieniem,
przewidziani do zwolnienia lub
osobami zwolnionymi z przyczyn
dotyczących zakładu pracy (w
okresie nie dłuższym niż 6 m-cy
przed przystąpieniem do proj.),
pracujący, uczący się lub
zamieszkujący w rozumieniu KC
na terenie WSL.
W szczególności do projektu
zapraszamy : kobiety, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby po
50 roku życia, osoby po 30 roku
życia i osoby o niskich
kwalifikacjach.

Działania przewidziane w
projekcie
12 osób będzie mogło
otrzymać wsparcie w
postaci:
– doradztwa zawodowego
– poradnictwa
psychologicznego
– pośrednictwa pracy
– szkoleń zawodowych
zakończonych
egzaminem
– 4 miesięcznych staży
zawodowych
– stypendium
szkoleniowego (nie
więcej niż 997,40 zł
brutto) i stażowego (nie
więcej niż 997,40 zł
brutto miesięcznie)
– zwrotów kosztów
dojazdu
28 osób będzie mogło
otrzymać wsparcie w
postaci:
1. doradztwa zawodowego
2. wsparcia doradczo-

Nabór osób
na szkolenia
Obszar
i staże w
wsparcia: teren
toku.
woj. śląskiego.
Okres
realizacji
projektu:
01.01.201931.12.2020

Nabór osób,
które chciały
otworzyć
działalność
gospodarczą
został już
zakończony

44-336 Jastrzębie Zdrój
ul. Rolnicza 139
3.
„Szansa na lepsze
jutro!”

VISAGE
spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

tel. 609 299 943
biuro@visage.edu.
pl
www.visage.edu.pl

KTO MOŻE BYĆ
UCZESTNIKIEM
Zgodnie z regulaminem konkursu,
będą to osoby z województwa
śląskiego. Podczas rekrutacji
preferowani będą byli pracownicy
jednostek organizacyjnych spółek
węglowych z terenu województwa
śląskiego oraz przedsiębiorstw z
terenu województwa śląskiego z
nimi powiązanych (kooperujących).
Preferowane będą osoby z
wykształceniem podstawowym i
gimnazjalnym, z niskimi
kwalifikacjami, gdyż im najtrudniej
odnaleźć się na rynku pracy. O
uzyskanie tego wsparcia będzie
mogła ubiegać się każda osoba,

szkoleniowego przed
rozpoczęciem
działalności
gospodarczej
3. wsparcia finansowego na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej w formie
bezzwrotnej dotacji w
wysokości 25 533,54 zł
4. wsparcia pomostowego
w kwocie 2100 zł
miesięcznie
5. wsparcia pomostowego
w postaci usług
doradczych po
rozpoczęciu działalności
gospodarczej.
FORMY WSPARCIA DLA
UCZESTNIKÓW

1. Ścieżka
samozatrudnienia
25 osób (15K/10M)
Usługi doradczo-szkoleniowe:
doradztwo zawodowe (8h)
doradztwo psychologiczne (8h)
szkolenia w zakresie podstaw
zakładania własnej działalności
(40h)
opieka oficera dotacyjnego
(przez cały okres trwania
projektu)
doradztwo specjalistyczne
Bezzwrotna dotacja w max.
wysokości 25 600 zł

woj. śląskie
1.09.2018 r. 30.06.2021r.

Ścieżka nr 1
–
zakończona
(dotacja na
dział. gosp.)
Ścieżka nr 2
– rekrutacja
I kwartał
2021 roku

która spełnia co najmniej jeden z
poniższych warunków:
• jest osobą z niepełnosprawnością,
• jest osobą powyżej 50 roku życia,
• jest kobietą,
• jest pracownikiem o niskich
kwalifikacjach,
• jest osobą powyżej 30 roku życia.
Do udziału w projekcie zapraszamy
osoby, które:
a) pracują i/lub uczą się i/lub
zamieszkują w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego na
terenie województwa śląskiego,
b) są przewidziane do zwolnienia z
przyczyn dotyczących zakładu
pracy lub zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy do 6mcy przed przystąpieniem do
projektu pracownicy
przedsiębiorstw: sektora małych i
średnich przedsiębiorstw,
przechodzących procesy
restrukturyzacyjne, odczuwających
negatywne skutki zmiany
gospodarczej, znajdujących się w
sytuacji kryzysowej.
W pierwszej kolejności do udziału
w Projekcie zostaną
zakwalifikowane osoby:
a) pracownicy / byli pracownicy
jednostek organizacyjnych spółek
węglowych z terenu województwa
śląskiego oraz przedsiębiorstw z
terenu województwa śląskiego z

(maksymalna kwota wsparcia nie
przekraczająca 6-krotnosci
przeciętnego wynagrodzenia za
pracę zgodnie z art. 2 ust,1 pkt
28 ustawy o promocji
zatrudnienia), którą można
przeznaczyć na:
środki trwałe
wartości niematerialne i prawne
reklama
środki obrotowe
prace remontowo-adaptacyjne
środek transportu (przy czym
pomoc na nabycie pojazdów
przeznaczonych do transportu
drogowego towarów przez
przedsiębiorstwa prowadzące
działalność zarobkową w
zakresie transportu drogowego
towarów jest WYKLUCZONA)
inne wydatki związane z
uruchomieniem firmy
(wyposażenie)
Finansowe wsparcie pomostowe
(max. 2100 zł x 6/12 miesięcy),
które może być przeznaczone na:
składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne
koszty opłat
telekomunikacyjnych (telefon,
internet, itp.)
wydatki na media (woda, gaz,
elektryczność itp.)
koszty wynajmu pomieszczeń
koszty zlecania usług

nimi powiązanych(kooperujących),
b) kobiety,
c) osoby zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy do 6mcy przed przystąpieniem do
projektu: bezrobotne/nieaktywne
zawodowo.

związanych bezpośrednio z
działalnością gospodarczą (np.
zlecenie obsługi księgowej)
koszty związane z eksploatacją
samochodu wykorzystywanego
do prowadzenia działalności
gospodarczej (paliwo, bieżące
naprawy)
koszty najmu, dzierżawy maszyn
i urządzeń
koszt ubezpieczeń majątkowych
i osobistych
WW. katalog może ulec zmianie,
po ostatecznej weryfikacji
regulaminu przyznawania
wsparcia finansowego, przez
WUP w Katowicach.

2. Ścieżka powrotu do
pracy
8 osób (5K/3M)
Doradztwo zawodowe (8h)
Doradztwo psychologiczne (8h)
SZKOLENIA związane z
podniesieniem kwalifikacji,
nabyciem kwalifikacji
zawodowych z ustalone na podst.
IPD (56h). Zakres m.in.
rachunkowość, kadry i płace HR,
obsługa klienta i techniki
Sprzedaży, Wizażysta, stylizacja
paznokci PH, kosmetyczka,
zgodnie z potrzebami UP i IPD.
Egzamin (potwierdzający
kwalifikacje zawodowe)

4.
„NHZ - Nowe
horyzonty
zawodowe”

5.
„Szansa na
(samo)zatrudnienie”

Bytomska
Biuro projektu:
Agencja
Bytom, Rynek 19,
Rozwoju
Inwestycji sp. z Kontakt :
tel. 32 810 10 97
o.o. w
e-mail :
partnerstwie z
j.gajewska@bari.
Powiatowym
Urzędem Pracy bytom.pl
w Bytomiu

Śląski
Inkubator
Przedsiębiorcz
ości sp. z o.o.

Osoby do kontaktu:
Sylwia AntoszczakGalasińska:
tel.: +48 798 154
559s.antoszczak@inkub
atorsl.pl
Aleksandra Karaś
tel.: +48 798 154 546

Projekt jest adresowany do osób
zamieszkujących miasto Bytom,
zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładów pracy bądź
znajdujących się w okresie
wypowiedzenia.
Preferowane będą osoby
zatrudnione dotychczas w sektorze
MSP /lub jednostkach
organizacyjnych spółek węglowych
/lub ich kooperantów z woj.
śląskiego.
-Jeszcze 25 osób otrzyma wsparcie
w postaci szkoleń/kursów i staży.
-Nabór wniosków osób
ubiegających się o dotację na
założenie działalności - został
zakończony z końcem września
2019 r.
I. OBOWIĄZKOWE:
1. Uczestnikami projektu będzie
30 osób (w tym 18 kobiet i 12
mężczyzn), które spełniają
łącznie następujące kryteria:
a) jest mieszkańcem
województwa śląskiego;
b) jest pracownikiem
zagrożonym zwolnieniem,
przewidzianym do
zwolnienia lub
zwolnionym
z przyczyn niedotyczących
pracownika w okresie nie

Szkolenia miękkie (45h)
Pośrednictwo pracy i staż
Formy wsparcia w projekcie:
-indywidualne poradnictwo
zawodowe
-wsparcie psychologiczne konsultacje indywidualne
-warsztaty „Rozmowa z
pracodawcą”
-szkolenia komputerowe
-kursy i szkolenia zawodowe
-staże zawodowe w zakładach
pracy-indywidualne
pośrednictwo pracy
-pośrednictwo pracy .

Bytom

Projekt obejmuje 2 ścieżki:
szkoleniowa i dotacyjna.
Uczestnik projektu może
wziąć udział tylko w jednej z
nich.
ŚCIEŻKA DOTACYJNA
DLA 20 UCZESTNIKÓW:
FORMY WSPARCIA W

Obszar
realizacji:
Województwo

w toku

Nabór do
ścieżki
dotacyjnej:
zakończony

śląskie

Data
rozpoczęcia
projektu –
01.09.2020 31.08.2022

Nabór do
ścieżki
szkoleniowej
:
I kwartał
2021

a.karas@inkubatorsl.plu
Alina Sabuda
tel.: +48 603 114 474
a.sabuda@inkubatorsl.pl

Adres biura projektu:
Ruda Śląska
ul. K. Goduli 36

Godziny pracy biura:
poniedziałek i środa:
10:00-18:00; wtorek,
czwartek i piątek w
godz.8:00-16:00.
Adres strony
internetowej projektu:
http://inkubatorsl.pl/proj
ekty/szansa-nasamozatrudnienie

dłuższym niż 6 miesięcy
przed dniem przystąpienia
do projektu;
c) nie odbywa kary
pozbawienia wolności oraz
nie jest osobą objętą
dozorem elektronicznym;
d) nie jest osobą odchodzącą z
rolnictwa.

PROJEKCIE:
-

wsparcie doradcy
zawodowego,

-

wsparcie psychologa,

-

szkolenia na etapie
poprzedzającym założenie
firmy,

II. DODATKOWE:
Kryteria premiujące dla ścieżki
szkoleniowej (SS) i dotacyjnej
(SD)
(przypisano do danej ścieżki
wsparcia kryterium, które
będzie zastosowane)
- pracownicy/byli pracownicy
jednostek organizacyjnych
spółek węglowych z woj.
śląskiego - 100 pkt, (SS, SD)
- osoby, które utraciły
zatrudnienie – 50 pkt, (SD)
- dodatkowo: czas pozostawania
bez pracy: 0-2m-ce-0pkt,.24m-cy 1pkt, 4-6 m-cy: 2pkt,
(SD)
- pracownicy znajdujący się w
okresie wypowiedzenia
stosunku pracy lub stosunku
służbowego – 50 pkt.-(SD)

-

przyznanie środków
finansowych na rozwój
działalności w wysokości
23 050,00 zł,

-

finansowe wsparcie
pomostowe przez 6/12 mcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej
w wysokości minimalnego
wynagrodzenia krajowego
2600,00.

ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA –
DLA 10 UCZESTNIKÓW:
FORMY WSPARCIA W
PROJEKCIE:

(rekrutacja
ciągła)

-

-

Imię i nazwisko osoby
do kontaktu:
Ewa Labus

6.
„Druga szansa –
przekwalifikowanie i
samozatrudnienie
szansą dla każdego”

Fundacja
Regionalnej
Agencji
Promocji
Zatrudnienia
ul. Mazowiecka
5
41-205
Sosnowiec

Bezpośredni numer
telefonu osoby
do kontaktu:
32 785 42 21
Adres biura projektu:
ul. Mazowiecka 5
41-205 Sosnowiec
Godziny pracy biura:
8.00-16.00
Adres strony
internetowej projektu:
drugaszansa.frapz.org.pl

kobiety posiadające dziecko
do 6 r.ż., osoby z
niepełnosprawnościami, osoby
50+, osoby do 25 r.ż. - 2pkt,
(SD, SS)
staż pracy:1-5 lat-2 pkt
(SD,SS)

-

wsparcie doradcy
zawodowego,

-

wsparcie pośrednika
pracy,

-

wsparcie psychologa,

-

warsztaty aktywizacyjne,

-

szkolenia zawodowe.

I. OBOWIĄZKOWE:
ŚCIEŻKA DOTACYJNA:
Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę
1. Doradztwo zawodowe,
Projektu: pracownik zagrożony
2. Szkolenia przed
zwolnieniem, przewidziany do
zwolnienia lub zwolniony z
założeniem działalności
przyczyn niedotyczących
gospodarczej,
pracownika lub były pracownik
3. Wsparcie oficera
jednostek organizacyjnych spółek
węglowych z terenu województwa
dotacyjnego,
śląskiego oraz przedsiębiorstw z
4. Bezzwrotne wsparcie
terenu województwa śląskiego z
finansowe na założenie
nimi powiązanych (kooperujących)
oraz osoba odchodząca z rolnictwa,
działalności gospodarczej
zamieszkująca (w rozumieniu
w wysokości 23050,00 zł,
przepisów KC) teren woj. Śląskiego
5. Bezzwrotne wsparcie
Z wyłączeniem osób odbywających
karę pozbawienia wolności, z
wyjątkiem osób objętych dozorem

finansowe - pomostowe
(6/12 miesięcy) w

Ścieżka
dotacyjna:
Województwo
śląskie

drugi nabór –
styczeń –
luty 2021

Data
rozpoczęcia
projektu:
01.08.2020
Data
zakończenia
projektu:
30.04.2022

Ścieżka
stażowa:
od wrzesień
2020 – w
sposób
ciągły – data
zakończenia
rekrutacji
listopad 2021

elektronicznym.

wysokości max 2600,00 zł.
ŚCIEŻKA STAŻOWA:

II. DODATKOWE:

1. Poradnictwo zawodowe
(stworzenie IPD),

Brak.

2. Pośrednictwo pracy,
3. Szkolenia podnoszące
kwalifikacje
zawodowe,
4. Szkolenia
przygotowujące do
egzaminów
certyfikowanych,
5. Szkolenia
komputerowe,
6. Szkolenia „miękkie”,
7. Stypendia szkoleniowe,
8. Staże zawodowe,
9. Stypendia stażowe.

CDO24
Sp. z o.o.
7.
„Nowy początek”

Monika Weintgaertner
32 7444 688

ul. Rybnicka
152
44-240 ŻORY

UL.RYBNICKA 152
44-240 ŻORY

Województwo
I.
OBOWIĄZKOWE:
1. Pracownicy zagrożeni
zwolnieniem tj. zatrudnieni u
pracodawcy, który w okresie 12

 Indywidualne Doradztwo
Zawodowe wraz z
przygotowaniem IPD,
 Wsparcie

śląskie

2020-09-01 -

Od
15.10.2020
Rekrutacja
ciągła do
wyczerpania
miejsc w

Adres strony
internetowej projektu:
https://cdo24.pl/

miesięcy poprzedzających
przystąpienie pracownika do
projektu dokonał rozwiązania
stosunku pracy lub stosunku
służbowego z przyczyn
niedotyczących pracowników;
2.Pracownicy przewidziani do
zwolnienia tj. znajdujący się w
okresie wypowiedzenia stosunku
pracy;
3. Osoby zwolnione z pracy z
przyczyn dotyczących zakładu
pracy w okresie nie dłuższym niż 6
mies. przed przystąpieniem do
projektu;
4. Osoby odchodzące z rolnictwa. Z
wyłączeniem osób odbywających
karę pozbawienia wolności, z
wyjątkiem osób objętych dozorem
elektronicznym.
II. DODATKOWE:
Priorytetowo traktowani będą
pracownicy lub byli pracownicy
jednostek org. spółek węglowych z
woj. śląskiego oraz przeds. z woj.
śląskiego z nimi kooperujących –
zagwarantowany udział w proj.
Preferowane będą tj. otrzymają
dodatkowe pkt podczas rekrutacji:

psychologiczne,
 Wsparcie coacha,
 Pośrednictwo pracy,
 Szkolenia/ kursy,
 Staż zawodowy dla 10
osób przez okres 6 msc
oraz opiekę opiekuna
stażu oraz refundacja
kosztów ponoszonych
przez pracodawcę na
organizację stażu.

2021-12-31

projekcie.

os 50 + ON, osoby o niskich
kwalifikacjach, kobiety.

Marta Bysiek
Bezpośredni numer
telefonu osoby
do kontaktu
32 222 52 57
8.
„Zyskaj nowe
możliwości –
szkolenia, staże,
dotacje na
utworzenie
działalności”

Ośrodek
Szkoleń
Zawodowych
„DIAGNOTEST”
Sp. z o.o.

Adres biura projektu:
ul. Świerczyny 72
41-400 Mysłowice
Godziny pracy biura:
8:00 – 16:00
Adres strony
internetowej projektu:
https://diagnotest.pl/zyskaj-nowemozliwosci-szkoleniastaze-dotacje-nautworzeniedzialalnosci/

I. OBOWIĄZKOWE:

1. Diagnoza uczestników

Pracownicy zagrożeni
zwolnieniem, przewidziani do
zwolnienia lub zwolnieni z
przyczyn niedotyczących
pracownika ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników lub
byłych pracowników jednostek
organizacyjnych spółek
węglowych z terenu województwa
śląskiego oraz przedsiębiorstw z
terenu województwa śląskiego z
nimi powiązanych
(kooperujących) oraz osoby
odchodzące z rolnictwa.

2. Doradztwo zawodowe w
oparciu o IPD

Z wyłączeniem osób
odbywających karę pozbawienia
wolności, z wyjątkiem osób
objętych dozorem elektronicznym.

Grudzień
2020 –
Styczeń 2021
– dotacje na
założenie
własnej
firmy

3. Wsparcie psychologiczne
4. Szkolenia dotyczące
prowadzenia działalności
gospodarczej
5. Kursy/szkolenia
certyfikujące
6. Kursy szkolenia podnoszące
kwalifikacje zawodowe
7. Kursy/szkolenia IT
8. Szkolenia miękkie
9. Staże zawodowe
10. Dotacje na utworzenie
działalności
11. Wsparcie pomostowe
podstawowe/przedłużone.

Województwo
śląskie
Data
rozpoczęcia
projektu
01.10.2020
Data
Zakończenia
projektu
30.09.2022

Październik
2020 – nadal
– szkolenia i
kursy
zawodowe

Procedura
będzie trwała
do momentu
zebrania
wystarczając
ej ilości os.
spełniających
kryteria
udziału w
projekcie
oraz
zainteresowa

nych
uzyskaniem
oferowanego
wsparcia.

I. OBOWIĄZKOWE:
Barbara Górecka
Magdalena Karlak
9.
„Kierunek
Outplacement –
wspomaganie
procesów adaptacji
do zmian na
rybnickim rynku
pracy”.

RYBNIKMIASTO NA
PRAWACH
POWIATU
/POWIATOW
Y URZĄD
PRACY W
RYBNIKU

32 4226095 - wew. 230
Powiatowy Urząd Pracy
w Rybniku
ul. Jankowicka 1
44-200 Rybnik.
7.00-15.00
www.rybnik.praca.gov.
pl

- Osoby zwolnione z przyczyn
niedotyczących pracownika
zarejestrowane jako bezrobotne
w PUP w Rybniku.

Doradztwo zawodowe,
Szkolenia:
- ECDL BASE,
- Spawania metodą MAG,

II. DODATKOWE:

- Obsługi koparkoładowarki,

- Osoby odchodzące z rolnictwa;

Staże,

- Byli pracownicy jednostek
organizacyjnych spółek
węglowych
z terenu woj. śląskiego oraz
przedsiębiorstw z terenów woj.
śląskiego z nimi powiązanych
(kooperujących).

Prace interwencyjne.

Miasto Rybnik
Powiat
rybnicki
od 1.01.2021 r.
do 26.06.2022
r.

Od dnia
1.01.2021 r.
w sposób
ciągły do
wyczerpania
limitu
miejsc.

