ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ
- WNIOSKUJ O DOFINANSOWANIE I DZIAŁAJ!

INFORMATOR NR 4- 01.10.2017

Ruszają nabory dotyczące kształcenia zawodowego!
RPDS.10.04.03-IZ.00-02-270/17

RPDS.10.04.03-IZ.00-02-274/17

(schemat F)

(schemat A, B, C, D, E,G, H)

Dla kogo:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
• placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania
i doskonalenia zawodowego; umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych;
• instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
• podmioty prowadzące działalność oświatową;
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Na co:
Na kształcenie osób dorosłych, zgłaszających z
własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji
lub
kwalifikacji
zawodowych
w
formach
pozaszkolnych, organizowanych we współpracy z
pracodawcami/ przedsiębiorcami (kwalifikacyjne
kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych,
itp.).

-organizację praktycznych form nauczania (staże,
praktyki zawodowe);
-uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i
szkolenia w zawodach, na które występuje
potwierdzone zapotrzebowanie rynku;
-podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu we
współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże
nauczycieli w przedsiębiorstwach) i inne

Termin składania wniosków:
Od 14 listopada 2017

Od 28 listopada 2017

Dokumentacja konkursowa:
Dostępna od 12.10.2017

Dostępna od 26.10.2017

na stronie www.zitaj.jeleniagora.pl i rpo.dolnyslask.pl

na stronie www.zitaj.jeleniagora.pl i rpo.dolnyslask.pl

Spotkanie informacyjne:
Jelenia Góra, ul. Bankowa 27- Książnica Karkonoska,
18.10.2017 (środa) w godzinach 10:15-16:00

Jelenia Góra, ul. Bankowa 27- Książnica Karkonoska,
15.11.2017 (środa) w godzinach 10:15-16:00

Gdzie szukać informacji:
Informujemy, że w ramach spotkań informacyjnych zostaną również przeprowadzone konsultacje
indywidualne. Zgłoszenia na spotkania prosimy przesyłać na adres: hziubrak@jeleniagora.pl
Wszelkie informacje dotyczące:
- naborów (ogłoszenia, regulaminy konkursów)
- spotkań informacyjnych (karta zgłoszeniowa i program spotkania)
znajdą się wkrótce na naszej stronie internetowej www.zitaj.jeleniagora.pl

Kontakt z nami:
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYRORIALNYMI AGLOMERACJI
JELENIOGÓRSKIEJ, UL. OKRZEI 10 (POK.107), 58-500 JELENIA GÓRA
75/ 75 46255 (Naczelnik Wydziału)
75/ 75 46249, 75/ 75 46286, 75/ 75 46288

