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 2022
Informacje zamieszczono na podstawie danych uzyskanych od beneficjentów. Wszelkie pytania szczegółowe należy kierować bezpośrednio do nich.
Aktualizacja: 07 kwietnia 2022 r.

Nr/Tytuł projektu

Beneficjent
/Realizator
projektu

Dane kontaktowe
w zakresie
szczegółowych
informacji
o projekcie
Imię i nazwisko osoby
do kontaktu:
Ewa Labus

1.
„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

Kryteria udziału
w projekcie

Formy wsparcia w projekcie

ŚCIEŻKA DOTACYJNA:
I. OBOWIĄZKOWE:
1. Doradztwo zawodowe,
Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę
2. Szkolenia przed
Projektu: pracownik zagrożony
założeniem działalności
zwolnieniem, przewidziany do
gospodarczej,
zwolnienia lub zwolniony z
3. Wsparcie oficera
przyczyn niedotyczących
dotacyjnego,
4. Bezzwrotne wsparcie
pracownika lub były pracownik
finansowe na założenie
jednostek organizacyjnych spółek
działalności gospodarczej
węglowych z terenu województwa
w wysokości 23050,00 zł,
śląskiego oraz przedsiębiorstw z
5. Bezzwrotne wsparcie
terenu województwa śląskiego z
finansowe - pomostowe
nimi powiązanych (kooperujących)
(6/12 miesięcy) w
oraz osoba odchodząca z rolnictwa,
wysokości max 2600,00 zł.
zamieszkująca (w rozumieniu
przepisów KC) teren woj. Śląskiego ŚCIEŻKA STAŻOWA:
1. Poradnictwo zawodowe
(stworzenie IPD),
Z wyłączeniem osób odbywających
2. Pośrednictwo pracy,

Obszar
wsparcia
/okres
realizacji
projektu

Planowany
termin
naboru
uczestników
Ścieżka

Województwo

dotacyjna:

śląskie

zakończona

Data

Ścieżka

rozpoczęcia

stażowa:

projektu

od września

01.08.2020

2020 – w

– data

sposób ciągły

zakończenia

– data

projektu

zakończenia

30.09.2022

rekrutacji
maj 2022

internetowej projektu:
drugaszansa.frapz.org.pl

karę pozbawienia wolności, z
wyjątkiem osób objętych dozorem
elektronicznym.

II. DODATKOWE:
Brak.

Monika Weintgaertner
CDO24
Sp. z o.o.
2.
„Nowy początek”

ul. Rybnicka
152
44-240 ŻORY

32 7444 688
UL.RYBNICKA 152
44-240 ŻORY
Adres strony
internetowej projektu:
https://cdo24.pl/

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

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.

 Indywidualne Doradztwo
Zawodowe wraz z
przygotowaniem IPD,
 Wsparcie
psychologiczne,

Województwo
śląskie

 Wsparcie coacha,
 Pośrednictwo pracy,

2020-09-01 -

 Szkolenia/ kursy,

2021-12-31

 Staż zawodowy dla 10
osób przez okres 6 msc
oraz opiekę opiekuna
stażu oraz refundacja
kosztów ponoszonych
przez pracodawcę na

Od
15.10.2020 rekrutacja
ciągła do
wyczerpania
miejsc w
projekcie.

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:
os 50 + ON, osoby o niskich
kwalifikacjach, kobiety.
Marta Bysiek
Bezpośredni numer
telefonu osoby
do kontaktu
32 222 52 57
3.
„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-na-

organizację stażu.

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

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

Województwo
śląskie
Data
rozpoczęcia
projektu
01.10.2020
Data
Zakończenia
projektu
30.09.2022

Dotacje na
założenie
własnej
firmy:
zakończony

Szkolenia
i kursy
zawodowe:
październik
2020 – nadal

utworzeniedzialalnosci/

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

9. Staże zawodowe
10. Dotacje na utworzenie
działalności
11. Wsparcie pomostowe
podstawowe/przedłużone.

I. OBOWIĄZKOWE:

Magdalena Karlak
Joanna Mańka
4.
„Kierunek
Outplacement –
wspomaganie
procesów adaptacji
do zmian na
rybnickim rynku
pracy”.

RYBNIKMIASTO NA
PRAWACH
POWIATU/
POWIATOWY URZĄD
PRACY
W RYBNIKU

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

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

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

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 31.12.2022
r.

Od dnia
1.01.2021 r.
do
wyczerpania
limitu miejsc.

Imię i nazwisko osoby
do kontaktu:
Agnieszka Glińska,
Michał Cegłowski

5.
„Nowa praca z
KSSE”

Katowicka
Specjalna
Strefa
Ekonomiczna
Spółka
Akcyjna

Bezpośredni numer
telefonu osoby
do kontaktu:
+48 789 057 423
Adres biura projektu:
ul. Żytnia 8, Sosnowiec
Godziny pracy biura:
pon., śr.- 10:00-18:00
wt., czw., pt.- 07:30 15:30
sob i nd nieczynne
Adres strony
internetowej projektu:
www.ksse.com.pl/nowa
-praca-z-ksse

6.
„Bądź Aktywny!
DOTACJE I

Beneficjent:
Okręgowa Izba
PrzemysłowoHandlowa w
Tychach

Biuro Projektu
Beneficjenta:
Okręgowa Izba
PrzemysłowoHandlowa

I.

OBOWIĄZKOWE:

1. osoby zagrożone zwolnieniem
lub
2. osoby przewidziane do
zwolnienia lub
3. osoby zwolnione z przyczyn
niedotyczących pracownika
ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników/
byłych pracowników jednostek
organizacyjnych spółek
węglowych i przedsiębiorstw
kooperujących z górnictwem
zamieszkujące lub pracujące na
terenie województwa śląskiego.

I. Ścieżka samozatrudnienia
(dotacyjna):
1. Doradztwo zawodowe
2. Szkolenia z zakresu
prowadzenia własnej
działalności gospodarczej
3. Dotacja na rozwój
przedsiębiorczości
4. Wsparcie pomostowe
II. Ścieżka zatrudnienia:
1.
2.

Doradztwo zawodowe
Szkolenia/ kursy
przygotowujące do
egzaminów
certyfikowanych
Szkolenia/ kursy
podnoszące kwalifikacje i
umiejętności zawodowe
Stypendium szkoleniowe

II. DODATKOWE:
1. Osoby o niskich kwalifikacjach
2. Osoby z niepełnosprawnościami
3. Osoby powyżej 50. roku życia

3.

OBOWIĄZKOWE:
Projekt skierowany do 30 osób (17
K, 13 M) spełniających łącznie
następujące kryteria:
• osoby zagrożone zwolnieniem,

ŚCIEŻKA I: szkolenia i kursy
zawodowe [6 osób]:
- doradztwo zawodowe / IPD
- wsparcie psychologiczne
- szkolenia/kursy

4.

Ścieżka
samozatrudnienia
(dotacyjna):
województwo
śląskie
Ścieżka
zatrudnienia:
przedsiębiorstwa działające
w ramach
KSSE S.A.

Ścieżka
samozatrudnienia
(dotacyjna)
zakończona

Ścieżka
zatrudnienia
w toku

Okres
realizacji:
01.02.2021 –
31.12.2022

Subregion
centralny
województwa
śląskiego tj.:

Nabór
wniosków:
Ścieżka I
szkoleniowa:
Nabór ciągły

KWALIFIKACJE
szansą na rynku
pracy”

43-100 Tychy,
ul. Grota
Roweckiego
42/331
Partner:
Business
Center 1
Sp. z o.o.
40-007
Katowice
ul.
Uniwersytecka
13

43-100 Tychy,
ul. Grota Roweckiego
42/331
Telefon kontaktowy:
st. 32 327 72 77,
kom. 796 596 106,
e-mail:
dotacje@izba.tychy.pl
www:
izba.tychy.pl/dotacje
Biuro jest czynne w
godzinach:
poniedziałek, wtorek:
8:00 - 18:00
środa, czwartek, piątek:
8:00 - 16:00.
Biuro Projektu Partnera:
Business Center 1
Sp. z o.o.
40-007 Katowice,
ul. Uniwersytecka 13
Telefon
32 670 40 40
kom. 720 775 934
e-mail
dotacje@bc1.pl

przewidziane do zwolnienia lub
zwolnione z przyczyn
niedotyczących pracownika (w
okresie nie dłuższym niż 6 m-cy
przed dniem przystąpienia do
projektu), ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników lub
byłych pracowników jednostek
organizacyjnych spółek węglowych
z terenu WSl oraz przedsiębiorstw z
terenu WSl z nimi powiązanych
(kooperujących)
LUB osoby odchodzące z
rolnictwa
• zamieszkujące lub pracujące na
obszarze subreg. centralnego WSl
• z wykształceniem min.
podstawowym (ISCED1)
• w wieku od 18 r. życia
• nieprowadzące działalności
gospodarczej od co najmniej 12 mcy (ścieżka II)
• niepowiązane osobowo z
Wnioskodawcą, Partnerem lub
znanymi wykonawcami
• z wyłącz. osób odbywających
karę pozbawienia wolności (z
wyjątkiem os. objętych dozorem
elektronicznym)
DODATKOWE

przygotowujące do
egzaminów certyfikowanych
lub szkolenia/kursy
podnoszące kwalifikacje i
umiejętności zawodowe
- egzaminy
ŚCIEŻKA II: dotacje na
działalność [24 osoby]:
- doradztwo zawodowe / IPD
- wsparcie psychologiczne
- szkolenie z podstaw
prowadzenia działalności
gospodarczej
- wsparcie ze strony oficerów
dotacyjnych
- dotacja na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
- wsparcie pomostowe
miesięcy na pokrycie kosztów
bieżących
W ramach Ścieżki I prowadzony
jest nabór w formie
uproszczonej. W ramach Ścieżki
II przeprowadzana jest pełna
ocena merytoryczna
planowanej działalności
gospodarczej oraz rozmowy z
doradcą zawodowym.

- powiaty:
będziński,
bieruńskolędziński,
gliwicki,
lubliniecki,
mikołowski,
pszczyński,
tarnogórski,
zawierciański.
- miasta na
prawach
powiatu:
Bytom,
Chorzów,
Dąbrowa
Górnicza,
Gliwice,
Jaworzno,
Katowice,
Mysłowice,
Piekary
Śląskie,
Ruda Śląska,
Siemianowice,
Sosnowiec,
Świętochłowice,
Tychy,
Zabrze.

do wyczerpania wolnych
miejsc

Ścieżka II
dotacyjna:
nabór
zakończony.

Biuro jest czynne
w godzinach:
Poniedziałek,
wtorek, piątek:
8:00 – 16.00
środa, czwartek:
8:00 – 18.00

(PUNKTOWANE):
• pracownicy lub byli pracownicy
jednostek organizacyjnych spółek
węglowych z terenu WSl oraz
przedsiębiorstw z terenu WSl z
nimi powiązanych (kooperujących)
+25 pkt
• osoby o niskich kwalifikacjach
maks. ISCED3 +10 pkt
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej
(ŚCIEŻKA II) jest kierowane w
pierwszej kolejności do osób, które:
• utraciły zatrudnienie w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu, a także
• pracowników znajdujących się w
okresie wypowiedzenia stosunku
pracy lub stosunku służbowego lub
• osób odchodzących z rolnictwa.
W przypadku pracowników
zagrożonych zwolnieniem lub
przewidzianych do zwolnienia,
wsparcie obejmuje w pierwszej
kolejności poradnictwo zawodowe,
a także szkolenia i doradztwo
przygotowujące do zmiany zawodu
i zdobycia nowych kompetencji
i kwalifikacji zawodowych

Zakończenie
projektu:
31.08.2022

(ŚCIEŻKA I).
Szczegółowe kryteria udziału oraz
wzory formularzy zgłoszeniowych
ujęte są w dokumentacji
rekrutacyjnej dostępnej na stronie:
izba.tychy.pl/dotacje

7.
Górnicza
Aktywizacja
Zawodowa GAZ

OBOWIĄZKOWE:
Uczestnikami projektu będą 92
osoby (31 kobiet i 61 mężczyzn), z
Imię i nazwisko osoby
których każda ma miejsce
do kontaktu:
Beneficjent:
zamieszkania na terenie
JSW Szkolenie Mateusz Zdziebło,
Marko
Winniczok,
województwa śląskiego, nie
i
Górnictwo
Janina Skarbek
odbywa kary pozbawienia wolności
Spółka
(z wyjątkiem kary pozbawienia
z ograniczoną
wolności w systemie dozoru
Bezpośredni
numer
odpowiedzialno
elektronicznego) i która spełnia
telefonu osoby
ścią
jedną z następujących definicji:
do kontaktu:
577
444
560,
577
444
a) jest pracownikiem
Partner
562, 601 516 860
przewidzianym do zwolnienia lub
Projektu:
b) jest pracownikiem zagrożonym
Akademia
Adres biura projektu: zwolnieniem lub
Górniczoc) jest osobą zwolnioną lub
Hutnicza im.
Dział
Szkoleń
i
d) jest osobą odchodzącą z
Stanisława
Adaptacji przy KWK rolnictwa.
Staszica w
Pniówek, ul. Krucza 19, Pojęcia, o których mowa a), b) i c)
Krakowie
odnoszą się odpowiednio do
44-251 Pawłowice
pracowników lub byłych
pracowników jednostek
organizacyjnych spółek węglowych
Godziny pracy biura:

1. Doradztwo zawodowe i
pośrednictwo pracy
2. Szkolenia

Województwo

3. Studia podyplomowe,

śląskie

kwalifikacyjne kursy
zawodowe, studium
zawodowe
4. Staże

Okres
realizacji
Projektu:
01.01.2021 –
31.12.2022 r.

Od
01.01.2021 r.
do
wyczerpania
zakładanej
liczby
uczestników
projektu

Poniedziałek i czwartek
10:00-18:00
Wtorek, środa, piątek
7:00-15:00

8.
„Nowe kwalifikacje
- nowe
możliwości”

Lider projektu:
Związek
Zawodowy
Górników
Jastrzębskiej
Spółki
Węglowej S.A.
„Zofiówka”.

Partner
projektu:
Recon
Consulting
Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialno
ścią.

Imię i nazwisko osoby
do kontaktu:
Michalina Gajda
Bezpośredni numer
telefonu osoby do
kontaktu:
570 166 075
Adres biura projektu
w Jastrzębiu:
ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
Godziny pracy:
Pn - pt – 6:00 – 14:00.
Adres biura projektu w
Katowicach:
ul. Mariacka 1 / 8
40-014 Katowice
Godziny pracy:
Pn., śr., pt. :

z terenu województwa śląskiego
oraz przedsiębiorstw z terenu
województwa śląskiego z nimi
powiązanych (kooperujących).
DODATKOWE:
1. Kolejność składania wniosków
Płeć
Niepełnosprawność
Niskie kwalifikacje

Projekt jest skierowany do 108
osób (60 kobiet i 48 mężczyzn)
powyżej 30 roku życia z obszaru
woj. Śląskiego będących
pracownikami, którzy są zagrożeni
zwolnieniem, przewidziani do
zwolnienia lub zwolnieni z
przyczyn dot. zakładu pracy (w
okresie nie dłuższym niż 6
miesięcy przed przystąpieniem do
projektu).

Dodatkowe kryteria:
Pracownicy lub byli pracownicy
jednostek organizacyjnych spółek
węglowych, spółek z nimi
współpracujących i osób
odchodzących z rolnictwa.

1.
2.
3.
4.
5.

Doradztwo zawodowe.
Job coaching
Doradztwo psychologiczne.
Pośrednictwo pracy.
Szkolenia podnoszące
kwalifikacje zawodowe,
miękkie i z obszaru IT.
6. Staże.
7. Wsparcie szkoleniowe przed
rozpoczęciem działalności.
8. Wsparcie pomostowe i
dofinansowanie na
rozpoczęcie działalności.

Województwo
śląskie

Czas trwania
projektu –
1.01.2021 r. –
31.12.2022 r.

Od maja
2021 r.
(ścieżka
dotacyjna:
nabór
zakończony)

8:00 – 16:00
wt., czw. :
8:00 – 18:00
Adres strony
internetowej projektu:
www.nowekwalifikacje
.pl

Imię i nazwisko osoby
do kontaktu:
Ewa Labus

9.
„Nowe kwalifikacje,
nowe działalności”

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

ŚCIEŻKA DOTACYJNA:
I.

OBOWIĄZKOWE:

Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę
Projektu: pracownik zagrożony

Bezpośredni numer
telefonu osoby
do kontaktu:
32 785 42 21

zwolnieniem, przewidziany do

Adres biura projektu:
ul. Mazowiecka 5
41-205 Sosnowiec

jednostek organizacyjnych spółek

Godziny pracy biura:
8.00-16.00

zwolnienia lub zwolniony z
przyczyn niedotyczących
pracownika lub były pracownik
węglowych z terenu województwa
śląskiego oraz przedsiębiorstw
z terenu województwa śląskiego
z nimi powiązanych
(kooperujących)
oraz osoba odchodząca z rolnictwa,

Adres strony

1. Doradztwo zawodowe,

Województwo

2. Szkolenia przed założeniem
działalności gospodarczej,

śląskie

3. Wsparcie oficera
dotacyjnego,

Data

Ścieżka
dotacyjna:
nabór
zakończony

4. Bezzwrotne wsparcie
finansowe na założenie
działalności gospodarczej
w wysokości 23.050,00 zł,

rozpoczęcia

Ścieżka
stażowa:

projektu:

od kwiecień

01.01.2021

2021 – w

5. Bezzwrotne wsparcie
finansowe – pomostowe (6/12
miesięcy) w wysokości max
2.800,00 zł.

Data

sposób

zakończenia

ciągły – data

projektu:

zakończenia

31.12.2022

rekrutacji
maj 2022

internetowej projektu:
nknd.frapz.org.pl

zamieszkująca (w rozumieniu
przepisów KC) teren woj.
śląskiego,
z wyłączeniem osób odbywających
karę pozbawienia wolności,
z wyjątkiem osób objętych
dozorem elektronicznym.

II. DODATKOWE:
brak

ŚCIEŻKA STAŻOWA:
1. Poradnictwo zawodowe
(stworzenie IPD),
2. Pośrednictwo pracy,
3. Szkolenia podnoszące
kwalifikacje zawodowe
wraz z egzaminem,
4. Szkolenia komputerowe,
5. Szkolenia „miękkie”,
6. Zwrot kosztów dojazdu na
szkolenia,
7. Stypendia szkoleniowe
8. Staże zawodowe,
9. Stypendia stażowe.

