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 09 czerwca 2022

Nr/Tytuł projektu

Beneficjent
/Realizator
projektu

Dane kontaktowe
w zakresie
szczegółowych
informacji
o projekcie

Mstów,
ul. Wolności 106
tel. 604 216 498

1.
Kompleksowy
program szkoleń
językowych i
komputerowych dla
mieszkańców
Subregionu
Centralnego
RPSL.11.04.01-240055/18

comma@pro.onet.p
l
COMMA
Piotr Ujma

Miejsce
zamieszkania
Kryteria udziału
w projekcie

Formy wsparcia w projekcie

uczestników/
okres realizacji

Planowany
termin
naboru
uczestników

projektu

Osoby pracujące, o niskich
kwalifikacjach, mieszkające
na obszarze realizacji
projektu, w wieku 18 lat i
więcej.

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

do września
2022
W okresie
pandemii
COVID-19
wszystkie
zajęcia
projektowe
będą
odbywały
się w formie
wideokonfer
encji

Śląskie,
Mierzęcice,
Mysłowice,
Ogrodzieniec,
Orzesze,
Ożarowice,
Pilchowice,
Psary,
Pszczyna,
Pyskowice,
Radzionków,
Ruda Śląska,
Siemianowice
Śląskie,
Sosnowiec,
Sośnicowice,
Tarnowskie
Góry, Toszek,
Woźniki,
Zabrze,
Zawiercie,
Zbrosławice
Okres
realizacji:
01.01.201931.12.2022

2.
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)

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 Woj.
Śląskiego
(Bytom,
Chorzów,
Dąbrowa
Górnicza,
Gliwice,
Jaworzno,
Katowice,
Mysłowice,

01.09.201931.07.2022
lub do
wyczerpani
a limitu
miejsc

- osoby o niskich
kwalifikacjach.

Piekary
Śląskie, Ruda
Śląska,
Siemianowice
Śląskie,
Sosnowiec,
Świętochłowice
Tychy, Zabrze,
pow. będziński,
bieruńskolędziński,
gliwicki,
lubliniecki,
mikołowski,
pszczyński,
tarnogórski,
zawierciański)

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

Osoby dorosłe pracujące,
uczestniczące z własnej
inicjatywy w szkoleniach i
kursach, spełniające łącznie
następujące kryteria:
3.
Inwestycja w siebie
– bezpłatne
szkolenia językowe i
komputerowe
RPSL.11.04.03-2402C5/19

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 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

- 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

01.01.202031.12.2022
lub do
wyczerpani
a limitu
miejsc

4.
Naprzeciw
oczekiwaniom akademia
kompetencji
językowych i
komputerowych

ul. Armii Krajowej
81/3
Chorzów
RECON
CONSULTIN G
SP. Z O.O

tel. 531 238 712 lub
570 506 561
projekt@rcon.com.
pl

RPSL -11.04.03-24009/19

5.

L.GRANT
POLSKA
Albert Binda

Śląski program
podnoszenia
kompetencji
językowych i
komputerowych

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:

Osoby dorosłe pracujące
(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 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

I.Jęz.angielski/niemiecki/francusk
i. W związku z pandemią COVID19 szkolenia językowe
realizowane w formule online,
a po ustaniu stanu zagrożenia
epidemiologicznego - w trybie
stacjonarnym

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

1. szkolenie językowe (do

II. Szkol. z zakresu ICT:
1. Grafika komputerowa
PHOTOSHOP
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

wyboru angielski, niemiecki,
francuski) – 60, 120 lub 180
godzin wg preferencji
uczestników z egzaminem
zewnętrznym po każdych
60h

Woj. śląskie

Od marca
2020 do
30.06.2023
lub do
wyczerpani
a miejsc

Woj. śląskie:
25% subregion
północny
15% subregion
południowy
20% subregion
centralny
20% subregion

Rekrutacja
ciągła od
01.09.2019
do
28.02.2023

Agata Horodyska
tel. 606 482 967
ahorodyska@perfe
ctenglish.pl
Marzena Wójs
tel. 882 166 002
mwojs@perfectengl
ish.pl

RPSL.11.04.03-24000B/19-002

6.
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

min. 1680 os. z miast
tracących funkcje społeczne

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

2. szkolenie komputerowe TIK
zgodne z potrzebami UP
3. egzamin językowy lub TIK
dla osób, które nie chcą
uczestniczyć w szkoleniach

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

zachodni
Okres
realizacji:
01.09.2019 –
30.04.2023
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

Do 09.2022
W okresie
pandemii
COVID-19
wszystkie
zajęcia
projektowe
będą
odbywały
się w formie
wideokonfer
encji

Okres
realizacji:
1.09.201931.08.2022
7.
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

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

biuro@comma.edu.
pl

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

województwo
śląskie
01.01.202031.12.2022

RPSL.11.04.03-2402C7/19

8.
Bez b@rier, bez
granic – szkolenia
językowe i
komputerowe dla
osób pracujących z
województwa
śląskiego – II edycja
RPSL.11.04.03-2402D8/19

Lider
Regionalna Izba
PrzemysłowoHandlowa w
Gliwicach
(kursy
językowe)

ul. Zwycięstwa 36,
44-100 Gliwice
tel.: 32 706 10 94
bezbarier2@riph.com
.pl
www.szkoleniebezbar
ier.pl

Partner
Instytut ADN sp.
z o.o. sp.k.
(kursy
komputerowe)

Browary
Warszawskie, Biura
„Przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
tel. 512 249 446,
22 208 26 77
bezbarier2@akademi
amddp.pl
Punkt Kontaktowy
Częstochowa:
Ul. Kawia 4/16 lok.
122, 42-202
Częstochowa
tel. 501 800 586

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;
 zamieszkujące miasta średnie
lub średnie tracące funkcje
społeczno-gospodarcze

Do 09.2022
W okresie
pandemii
COVID-19
wszystkie
zajęcia
projektowe
będą
odbywały
się w formie
wideokonfer
encji

Akademia umiejętności
językowych (szkolenia z
j. angielskiego na dowolnym
poziomie zaawansowania)

województwo
śląskie,
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

01.06.2020 –
31.07.2022

Nabór od
czerwca
2020 do
30.06.2022
lub do
wyczerpani
a miejsc

9.
Śląskie Centrum
Kompetencji
Kluczowych –
Subregion
Południowy

Centrum
Szkoleń
i Innowacji
Sp. z o.o

RPSL.11.04.02-2405AD/19

10.
Kompleksowy
program szkoleń
językowych i
komputerowych dla
mieszkańców
Subregionu
Północnego –
edycja II

Oddział w Bielsku
Białej
al. Armii Krajowej
220 pawilon 3
lok.114A,
43-316 BielskoBiała
tel.: 500 425 385
e-mail:
sckk@csi.lublin.pl
Strona projektu:
www.sckk.pl

COMMA Piotr
Ujma

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

- 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

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

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

Subregion
Północny:
Częstochowa,
Blachownia,
Dąbrowa
Zielona,
Janów,
Kamienica
Polska,
Koniecpol,

Wrzesień
2020 –
do czasu
zrekrutowan
ia całej
grupy

Do 09.2022

11.
„Kompleksowy
program rozwoju
kompetencji
językowych i
cyfrowych
mieszkańców
subregionu
centralnego

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

-wiek 50+
-osoby mieszkające na
obszarach wiejskich
-osoby niepełnosprawne

RPSL.11.04.02-24054B/19

COMMA Piotr
Ujma –Lider
InterIT Sp. z
o.o. - Partner

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

- osoby w wieku 18 lat i
więcej
- pracujące
- zamieszkałe na obszarze
Subregionu Centralnego
Województwa
Śląskiego

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

1.09.202031.08.2022
Subregion
Centralny –
powiaty:
będziński,
bieruńskolędziński,
gliwicki,
lubliniecki,
mikołowski,
pszczyński,

do 09.2022

województwa
śląskiego”
RPSL.11.04.03-240AE7/20

tarnogórski,
zawierciański,
Bytom,
Chorzów,
Dąbrowa
Górnicza,
Gliwice,
Jaworzno,
Katowice,
Mysłowice,
Piekary
Śląskie, Ruda
Śląska,
Siemianowice
Śląskie,
Sosnowiec,
Świętochłowice
, Tychy, Zabrze
1.01.202131.12.2022
Biuro Projektu:
ul. Bojkowska 35A,
44-100 Gliwice

12.
„Profesjonalne
kadry w subregionie
centralnym
województwa
śląskiego”
RPSL.11.04.03-240ABE/20-00

EMTSYSTEMS SP.
Z O.O.(Lider)/
MDDP spółka
akcyjna
Akademia
Biznesu sp. k.
(Partner)

Punkt Kontaktowy:
ul. Estetyczna 4
lok. B2,
43-100 Tychy
Kurs angielskiego/
szkolenia
komputerowe/
egzaminy:
517 467 129
(w godz. 8:00-16:00
w dni robocze)
pksc@akademiam
ddp.pl

KRYTERIA FORMALNE:
- 18 lat i więcej
- zatrudnienie
- praca/zamieszkanie zgodnie z
Kodeksem Cywilnym na terenie
Subregionu Centralnego
- chęć uczestniczenia z własnej
inicjatywy w szkoleniach
/egzaminach.
W pierwszej kolejności
przyjmowane osoby z
największą luką

kompetencyjną, tj.
najniższym wynikiem z testu,
a następnie zastosowane
KRYTERIA PREMIUJĄCE:
– osoby o niskich kwalifikacjach
+10pkt,

1.
Kurs języka angielskiego
z egzaminem
2.
Szkolenia komputerowe
z egzaminem (certyfikowane):

„Zarządzanie obiegiem
dokumentów elektronicznych
(tekstowych i multimedialnych)
w trybie zdalnym”

„Tworzenie i rozwój
rozwiązań chmurowych”
3.
Szkolenia komputerowe
technologiczne:

„NX CAD 1”

„Programowanie
sterowników logicznych
Siemens SIMATIC S7300/400”

Woj. Śląskie,
Subregion
Centralny
01.01.202131.12.2022

od
luty/marzec
2021 r.

Szkolenia
komputerowotechnologiczne:
516 276 782
(w godz. 8:00-16:00
w dni robocze)
pksc@emtsystems.pl

13.
Śląskie na tak!
Podnieś swoje
kwalifikacje
zawodowe!
RPSL.11.04.03-240AD6/20

Centrum
SzkoleniowoDoradcze dr
Kurnicki sp.k.

Biuro Projektu:
Centrum
SzkoleniowoDoradcze dr
Kurnicki,
ul. Stalmacha 20,
41-800 Zabrze
tel. 32 370 12 92
slaskie_na_tak@int
eria.eu

– osoby w wieku powyżej 50 lat
+10pkt,
– osoby z
niepełnosprawnościami +2pkt,
– kobiety +2pkt,
– osoby z miast średnich
+10pkt,
– w tym tracących funkcje społ.gosp. +5pkt (dodatkowo).


„Programowanie
Siemens SIMATIC S7-1200 w
TIA PORTAL”

Uczestniczkami/Uczestnikami
Projektu nie mogą zostać osoby
odbywające karę pozbawienia
wolności, z wyjątkiem osób
objętych dozorem
elektronicznym.

Osoby w wieku 18 lat i
więcej, pracujące,
uczestniczące z własnej
inicjatywy w szkoleniach i
kursach, należące do grup
defaworyzowanych, m.in.
osoby o niskich
kwalifikacjach i osoby
powyżej 50 roku życia,
z wyłączeniem osób
odbywających karę
pozbawienia wolności oraz
właścicieli przedsiębiorstw
pełniących funkcje
kierownicze, jak również
wspólnicy( w tym partnerzy
prowadzący regularną
działalność w
przedsiębiorstwie
i czerpiący z niego korzyści
finansowe) oraz osoby
prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą

Każdy uczestnik projektu ma
możliwość dokonania
samodzielnego wyboru formy
wsparcia z pośród wszystkich
form wsparcia oferowanych w
ramach projektu:
- szkolenie z jęz. angielskiego
- szkolenie z języka niemieckiego
- szkolenie z języka francuskiego
- ECDL ADVANCED 3 moduły
-Grafika komputerowa
Photoshop
-Tworzenie stron www
- Tworzenie aplikacji
internetowych.)

Projekt jest
skierowany do
osób
zamieszkujących
teren
województwa
śląskiego,
konkretnie
obszar
subregionu
centralnego/
01.06.202131.05.2023

01.06.202130.04.2023

14.
Otwarci na nowe
możliwości –
kompetencje
komputerowe i
kwalifikacje
językowe Twoją
szansą na rozwój

Centrum
Szkoleń i
Innowacji Sp.
z o.o.

Biuro projektu: ul.
Sokolska 65, 40087 Katowice.
Tel. 505 422 575
nowemozliwosci@c
si.info.pl

RPSL.11.04.03-240A94/20

Projekt jest skierowany do
1164 osób pracujących, które
spełniają łącznie następujące
kryteria:
a) mają 18 lat lub więcej, w
tym: 350 osób w wieku 50
lat lub więcej;
b) pracują lub zamieszkują
na terenie Subregionu
Centralnego województwa
śląskiego (zgodnie
z Kodeksem Cywilnym);
c) zgłaszają z własnej
inicjatywy chęć udziału w
szkoleniach i kursach,
należą 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;

a) szkolenia z zakresu języka
angielskiego na poziomie
na poziomie A1, A2, B1,
B2, C1 lub C2 w zależności
od diagnozy UP - po 120
godzin dydaktycznych/UP,
kończące się egzaminem
zewnętrznym,
b) szkolenia z zakresu języka
angielskiego na poziomie A,
B lub C w zależności od
diagnozy UP - po 240
godzin dydaktycznych/UP,
kończące się egzaminem
zewnętrznym po każdych
120 godzinach szkolenia,
c) szkolenia z zakresu języka
niemieckiego na poziomie
na poziomie A1, A2, B1,
B2, C1 lub C2 w zależności
od diagnozy UP - po 120
godzin dydaktycznych/UP,
kończące się egzaminem
zewnętrznym,
d) szkolenia z zakresu języka
francuskiego na poziomie
na poziomie A1, A2, B1,
B2, C1 lub C2 w zależności
od diagnozy UP - po 120
godzin dydaktycznych/UP,
kończące się egzaminem
zewnętrznym,
e) szkolenia komputerowe ICT
na poziomie podstawowym
[A],
średniozaawansowanym [B]
lub zaawansowanym [C] w
zależności od diagnozy UP
po
120
godzin

pracują lub
zamieszkują na
terenie
Subregionu
Centralnego
województwa
śląskiego
(zgodnie
z Kodeksem
Cywilnym) /
okres
realizacji
projektu:
01.03.2021 –
28.02.2023

Kwiecień
2021 –
wrzesień
2022

15.
Bez b@rier, bez
granic – szkolenia
językowe i
komputerowe dla
osób pracujących z

Lider
Regionalna
Izba
PrzemysłowoHandlowa w
Gliwicach
(kursy
językowe)

ul. Zwycięstwa 36,
44-100 Gliwice
tel.: 32 706 10 92
bezbarier3@riph.com
.pl
www.bezbarierbezgra
nic.pl

Osoby w wieku 18 lat i
więcej,
zamieszkujące lub pracujące
na terenie subregionu
centralnego woj. Śląskiego,
należące do jednej z grup
defaworyzowanych:

dydaktycznych/UP,
kończące się egzaminem
zewnętrznym.
f) egzamin
językowy
zewnętrzny kończący się
otrzymaniem
certyfikatu
zewnętrznego
(TELC/TGLS/TOEIC),
potwierdzającego zdobycie
przez
UP
kwalifikacji
językowych
- egzaminy dla osób, które
będą
chciały
poddać
walidacji
i
certyfikacji
wiedzę
zdobytą
poza
projektem,
g) egzamin
komputerowy
zewnętrzny kończących się
otrzymaniem certyfikatów
zewnętrznych
(ECDL/ICVC/ECCC)
potwierdzających zdobycie
przez
UP
określonego
poziomu
kompetencji
cyfrowych
- egzaminy dla osób, które
będą
chciały
poddać
walidacji
i
certyfikacji
wiedzę
zdobytą
poza
projektem.
Akademia umiejętności
językowych
(szkolenia z j. angielskiego na
dowolnym poziomie
zaawansowania)

województwo
śląskie,
subregion
centralny
01.02.2021 –
31.12.2022

Nabór od
lutego 2021
do
wyczerpania
miejsc

województwa
śląskiego – III
edycja
RPSL.11.04.03-240AA0/20

Partner
MDDP
Akademia
Biznesu sp. z
o.o.
(kursy
komputerowe)

Browary
Warszawskie, Biura
„Przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
tel. 517 147 721,
22 162 78 49
bezbarierbezgranic@
akademiamddp.pl
www.bezbarierbezgra
nic.pl

 powyżej 50 roku życia;
 kobiety (szczególnie

powracające na rynek
pracy po przerwie
związanej z urodzeniem
i wychowaniem dziecka);
 z niepełnosprawnościami;
 o niskich kwalifikacjach;
 zamieszkujące miasta
średnie lub średnie tracące
funkcje społecznogospodarcze subregionu
centralnego.
 Grupę docelową stanowią

16.
Kariera! Rozwój
kompetencji
językowych i
komputerowych
mieszkańców
województwa
śląskiego
RPSL.11.04.03-240006/19

Centrum
SzkoleniowoDoradcze
Dr Kurnicki
Sp.k.

ul. Stalmacha 20
41-800 Zabrze
tel. 32 370 12 92
kariera.rozwoj@o2.
pl

osoby z obszaru woj.
śląskiego w wieku 18 lat i
więcej, 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

Akademia umiejętności
komputerowych
1. Zarządzanie obiegiem dok.
elektronicznych (tekstowych i
multimedialnych) w trybie pracy
zdalnej,
2. Organizacja i zarządzanie
pracą zdalną z wykorzystaniem
dostępnych technologii i
narzędzi,
3. Tworzenie i rozwój rozwiązań
chmurowych,
4. Zabezpieczenie danych firmy.

- kursy językowe ( angielski,
niemiecki, francuski)
- kursy komputerowe ( ECDL
Advanced 3 moduły, Tworzenie
stron www, Tworzenie aplikacji
internetowych, Grafika
komputerowa Photoshop)
Województwo
śląskie
01.09.2019r. –
31.08.2022r.

Rekrutacja
będzie
prowadzona
w trybie
ciągłym do
wyczerpani
a
miejsc/środ
ków lub do
31.07.2022

pozbawienia wolności z
wyłączeniem osób objętych
dozorem elektronicznym.

Imię i nazwisko
osoby do kontaktu:
Zespół rekrutacji
Bezpośredni numer
telefonu osoby
do kontaktu:
517-921-652,
795-501-714,
880-789-347
17.
Kompetentni!
Program szkoleń
językowych i
komputerowych
RPSL.11.04.03-240053/21

Łętowski
Consulting
Szkolenia,
Doradztwo,
Rozwój Mateusz
Łętowski

Adres biura
projektu:
43-603 Jaworzno
ul. Karola Darwina 17
Godziny pracy
biura:
pon i śr 7:00 – 18:00;
wt, czw, pt 7:00 –
15:00
Adres strony
internetowej
projektu:
https://www.letowskic
onsulting.pl/kompeten
tni-program-szkolenjezykowych-ikomputerowych
e-mail:
rekrutacja@letowskic
onsulting.pl

OBOWIĄZKOWE:
1. Wiek powyżej 18 roku życia
(od dnia 18 urodzin);
2. Posiadanie statusu osoby
pracującej;
3. Przynależność do jednej z
niżej wymienionych grup:
 osób zamieszkujących
na terenie subregionu
centralnego
województwa śląskiego
w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego,
 osób pracujących na
terenie subregionu
centralnego
województwa śląskiego
w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego;
4. Przynależność do grup/y
osób defaworyzowanych,
czyli wykazujących
największą lukę
kompetencyjną i
posiadających największe
potrzeby w dostępie do
edukacji, w tym m.in. osób o
niskich kwalifikacjach i/lub
osób powyżej 50 roku życia
i/lub kobiet i/lub osób z
niepełnosprawnością i/lub
osób zamieszkujących
obszary wiejskie;
5. Nieodbywanie kary
pozbawienia wolności.

1)

2)

Badanie poziomu
zaawansowania dla wybranego
obszaru szkoleniowego – tj.
poziomu znajomości wybranego
języka lub poziomu
zaawansowania w obszarze ICT.
Szkolenie wraz z certyfikacją
lub sama certyfikacja
kompetencji uzyskanych poza
projektem.
Każdy Uczestnik ma do
wyboru jeden z poniższych
wariantów:
a) Szkolenie językowe (z
języka angielskiego lub
niemieckiego lub
francuskiego) prowadzące
do uzyskania kompetencji
językowych zgodnie z
ESOKJ (Europejskim
Systemem Opisu
Kształcenia Językowego),
zakończone egzaminem
zewnętrznym i uzyskaniem
certyfikatu.
lub
b) Szkolenie komputerowe,
prowadzące do uzyskania
kompetencji cyfrowych
zgodnie ze standardem
DIGCOMP, zakończonych
egzaminem zewnętrznym i
uzyskaniem certyfikatu.
lub
c) Certyfikacja kompetencji
uzyskanych poza
projektem, tj. certyfikacja

Obszar
wsparcia:
subregion
centralny woj.
śląskiego
(p. będziński, p.
bieruńskolędziński, p.
gliwicki, p.
lubliniecki, p.
mikołowski, p.
pszczyński, p.
tarnogórski, p.
zawierciański,
Bytom, Chorzów,
Dąbrowa Górnicza,
Gliwice, Jaworzno,
Katowice,
Mysłowice, Piekary
Śląskie, Ruda
Śląska,
Siemianowice
Śląskie,
Sosnowiec,
Świętochłowice,
Tychy, Zabrze)

Okres realizacji
projektu:
od 2022-01-01
do 2022-12-31

Rekrutacja
ciągła w
okresie
od 11/2021
do
wyczerpania
miejsc w
projekcie

Dodatkowe ograniczenia
dotyczące możliwości udziału
w projekcie:
1. Co najmniej 60% miejsc w
projekcie jest
przewidzianych dla osób o
niskich kwalifikacjach (z
wykształceniem ISCED 3 i
poniżej).
2. Co najmniej 30% miejsc w
projekcie jest
przewidzianych dla osób w
wieku 50 lat i więcej.
3. Co najmniej 2% miejsc w
projekcie jest
przewidzianych dla osób z
niepełnosprawnością.
4. Co najmniej 60% miejsc w
projekcie jest
przewidzianych dla osób
zamieszkujących (w
rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego) miasta
średnie lub miasta tracące
funkcje społecznogospodarcze.
5. Pracownicy zatrudnieni w
jednym miejscu pracy (u
jednego pracodawcy) nie
mogą stanowić więcej niż
20% uczestników jednej
tematyki szkoleniowej w
ramach projektu.
6. Możliwości udziału w
projekcie całkowicie
pozbawieni są właściciele
przedsiębiorstw pełniący
funkcje kierownicze, jak
również wspólnicy (w tym
partnerzy prowadzący
regularną działalność w
przedsiębiorstwie i czerpiący

kompetencji językowych lub
cyfrowych poprzez udział
wyłącznie w samym
egzaminie zewnętrznym i
uzyskaniem certyfikatu.

z niego korzyści finansowe)
oraz osoby prowadzące
jednoosobową działalność
gospodarczą.

18.
Bez b@rier, bez
granic – szkolenia
językowe i
komputerowe dla
osób pracujących z
województwa
śląskiego
– IV edycja
RPSL.11.04.03-24003C/21

Lider
Regionalna
Izba
PrzemysłowoHandlowa w
Gliwicach
(kursy
językowe)

Partner
MDDP Akademia
Biznesu sp. z
o.o.
(kursy
komputerowe)

ul. Zwycięstwa 36,
44-100 Gliwice
tel.: 32 706 10 91
bezbarier4@riph.co
m.pl
www.bezbarierbezg
ranic.pl
Browary
Warszawskie, Biura
„Przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
tel. 517 147 721,
22 162 78 49
bezbariergranic4@ak
ademiamddp.pl
www.bezbarierbezgra
nic.pl

Osoby w wieku 18 lat i
więcej,
zamieszkujące lub pracujące
na terenie subregionu
centralnego 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);
 z niepełnosprawnościami;
 o niskich kwalifikacjach;
zamieszkujące miasta
średnie lub średnie tracące
funkcje społecznogospodarcze subregionu
centralnego.

Akademia umiejętności
językowych
(szkolenia z j. angielskiego na
dowolnym poziomie
zaawansowania)

Akademia umiejętności
komputerowych
1. Organizacja i zarządzanie pracą
zdalną z wykorzystaniem dostępnych
technologii i narzędzi,
2. Tworzenie i rozwój rozwiązań
chmurowych,
3. Zabezpieczenie danych firmy.

województwo
śląskie
subregion
centralny
15.09.2021
31.12.2022

od listopada
2021
do
wyczerpani
a miejsc

