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Człowiek - najlepsza inwestycja
szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie
wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności
zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc
w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia);

Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
w regionie – projekty konkursowe

szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające
proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa;
badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych
i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących
w regionie, w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc
pracy oraz formułowania właściwych mechanizmów
zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz
oraz związana z nimi wymiana informacji.

Tryb naboru: konkursowy
Charakter konkursu: otwarty
Projektodawcy: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych)

Kryterium dostępu (obowiązkowe):
kryterium grupy docelowej:
wsparcie skierowane jest do podmiotów/osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego

Przedmiotem konkursu są projekty podnoszące i dostosowujące
kwalifikacje i umiejętności osób pracujących do potrzeb
regionalnej gospodarki. Dofinansowaniem mogą być objęte
następujące typy projektów:

Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł
Miejscem udostępniania dokumentacji konkursowej oraz
składania wniosków jest siedziba:

pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in.
przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów
pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie
i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą
gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim;

MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI
WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
INFOLINIA 0 801 101 101

wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy
adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie
tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa
zawodowego;

ZNAKI PROGRAMÓW e-mail:
formy podstawowe
2.01
punkt_kontaktowy@mazowia.eu
Formy podstawowe znaków programów są zbudowane z zestawienia znaku
graficznego z logotypem w ściśle określonych proporcjach.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest także na stronie
internetowej: www.mazowia.eu
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podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości
i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy
zmian poprzez szkolenia i doradztwo;
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Publikacja
współfinansowana
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
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