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PRIORYTET VIII
Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe

•

Charakter konkursu: otwarty
Projektodawcy:
wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową na podstawie przepisów odrębnych) dla typu
1 i 2;

-

przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą
w zakresie szkoleń dla typu 3;

-

osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą
działalność szkoleniową dla typu 3;

-

osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową dla typu 3.

Człowiek - najlepsza inwestycja
doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi) **
- typ 2;

Tryb naboru: konkursowy

-
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szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działanie
uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych
osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane
nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem
kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach
(z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
realizowanego w szkołach dla dorosłych) *** - typ 3

Kryterium dostępu (obowiązkowe):
kryterium grupy docelowej:
wsparcie skierowane jest do osób zatrudnionych na terenie
województwa mazowieckiego
Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł
Miejscem udostępniania dokumentacji konkursowej oraz
składania wniosków jest siedziba:
MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI
WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Przedmiotem konkursu są projekty służące podniesieniu
i dostosowaniu kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do
potrzeb regionalnej gospodarki. Dofinansowaniem mogą być
objęte następujące typy projektów:

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
INFOLINIA 0 801 101 101
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

ogólne i specjalistyczne szkolenia* oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania,
identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników,
organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form
pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych
środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności
technologii informacyjnych i komunikacyjnych - typ 1;

Dokumentacja konkursowa dostępna jest także na stronie
internetowej: www.mazowia.eu
** Beneficjent wsparcia zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym
projektem. Ze wsparcia w ramach tego Poddziałania wykluczeni są uczestnicy Działania
Promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, którzy otrzymali wsparcie pomostoZNAKI PROGRAMÓW 6.2formy
podstawowe
we, czego dowodem jest oświadczenie złożone przed przystąpieniem do projektu.
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Formy podstawowe znaków programów są zbudowane z zestawienia znaku
graficznego z logotypem w ściśle określonych proporcjach.

*** Szkolenia, które łącznie spełniają następujące warunki: 1) są realizowane poza godzinami pracy uczestników; 2) wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu są
niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia; 3) szkolenie odbywa się poza miejscem
pracy uczestników; 4) nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych
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tylko w przypadku pracodawcy, który jest przedsiębiorcą: 5) pracownicy
.!2/$/7! 342!4%')! 30Í*./Ä#)
zatrudnieni
w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20%
uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu.

doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
(MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania
zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem
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* Projekty szkoleniowe inne niż możliwe do realizacji w procedurze konkursowej
w ramach Priorytetu II (zasięg terytorialny).
STRATEGIA SPÓJNOŚCI – KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007
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Publikacja
współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

