nić swoje kwalifikacje. Właśnie wtedy
możesz zostać uczestnikiem takiego
projektu szkoleniowego. Nie zapomnij
jednak upewnić się, że spełniasz warunki do udziału w konkretnym projekcie,
który wybrałeś.
Listę dofinansowanych projektów możesz znaleźć na stronie internetowej
swojego programu regionalnego oraz
na portalu www.mapadotacji.gov.pl
Finansowanie: Programy Regionalne

Szkolenia dla wybranych grup
Poza ogólnymi szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe możesz
znaleźć także specjalistyczne szkolenia
w wybranych dziedzinach lub dla konkretnych grup zawodowych. Zwróć uwagę na:
▪ ▪ szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie prawa zamówień publicznych oraz
partnerstwa publiczno – prywatnego
(odpowiedzialna instytucja: Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości);
▪ ▪ szkolenia oraz studia podyplomowe
dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (odpowiedzialna instytucja:
Ministerstwo Sprawiedliwości);
.

▪ ▪ szkolenia dla pracowników administracji związane z podnoszeniem jakości usług w różnych specjalistycznych
obszarach (odpowiedzialna instytucja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
▪ ▪ szkolenia dla kadr naukowych i pracowników dydaktycznych uczelni
(odpowiedzialna instytucja: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju);
▪ ▪ szkolenia dla kadr medycznych, lekarzy, pielęgniarek i położnych (odpowiedzialna) instytucja: Ministerstwo
Zdrowia);
▪ ▪ szkolenia w zakresie kompetencji
cyfrowych (odpowiedzialna instytucja: Centrum Projektów Polska Cyfrowa)
Finansowanie: Program Wiedza Edukacja
Rozwój, Działanie 2.2, 2.17, 2.18, 2.19, 3.4, 5.4,
Program Polska Cyfrowa, Działanie 3.1, 3.2

Co dalej?
Jeśli nadal masz wątpliwości albo nie
możesz znaleźć szkolenia, które Cię interesuje, pamiętaj o możliwości kontaktu
z Punktami Informacyjnymi. Ich pracownicy pomogą Ci w wyszukaniu niezbędnych informacji i sprawnie poprowadzą
przez proces poszukiwania finansowania Twojego projektu.

Gdzie po szczegółowe informacje?
Więcej informacji znajdziesz na stronie:

www.Fun dusz eEur opejskie .gov.pl
lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Twojej okolicy.

Fundusze Europejskie
na szkolenia i edukację dorosłych
Zmiany na rynku pracy zmuszają zarówno osoby pracujące, jak i niepracujące,
do podnoszenia i uzupełniania swoich kwalifikacji zawodowych, a nawet do przebranżowienia. Fundusze Europejskie wspierają osoby, które chcą skorzystać
z różnych form dokształcania. Temat, wbrew pozorom nie jest łatwy, dlatego
ta ulotka ma pomóc Ci poruszać się w temacie unijnych szkoleń.
Niezależnie od tego, czy jesteś osobą niepracującą, czy pracujesz, lub jako pracodawca chcesz oddelegować swoich pracowników na szkolenie, możesz skorzystać
z różnych rodzajów wsparcia związanego z poprawą kwalifikacji na rynku pracy.
Pamiętaj, aby zawsze upewnić się, że projekt do którego chcesz przystąpić jest dla
Ciebie. Każdy z nich będzie zawierał warunki, które trzeba spełniać, aby dołączyć
do grona uczestników.

Szkolenia dla osób
niepracujących

Pamiętaj o dwóch wyjątkach: podmiotowy system finansowania nie został
wprowadzony w województwie mazowieckim i pomorskim. W związku
z tym, jeśli masz firmę lub pracujesz
w którymś z tych regionów, nie będziesz
mógł skorzystać z bonów szkoleniowych czy refundacji kosztów szkoleń.

Praca i jej stabilność jest bardzo ważna.
Czasem na drodze do znalezienia zatrudnienia możesz spotkać się z problemami
takimi jak:
▪ ▪ brak doświadczenia;
▪ ▪ niewystarczające kwalifikacje;
▪ ▪ zawód niepasujący do obecnego zapotrzebowania na rynku pracy.
Można temu zaradzić. Taką szansę daje
pakiet działań szkoleniowych skierowanych do osób niepracujących.
Jeśli zdecydujesz się na udział w projekcie, w pierwszej kolejności potrzebna
będzie analiza Twojej sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Na jej podstawie zostanie opracowany indywidualny
plan działania. Będzie on zawierał kolejne kroki mające na celu poprawę Twojej
sytuacji na rynku pracy.

ktroniczna publikacji dostępna jest
na stronie internetowej www.fundusze
europejskie.gov.pl/publikacje .

Jeśli w Twoim przypadku najlepszą formą
aktywizacji zawodowej będzie podniesienie lub zmiana wykształcenia albo kwalifikacji, wśród działań, które mogą zostać
Ci zaproponowane znajdą się m.in.:
▪ ▪ szkolenia,
▪ ▪ kursy zawodowe,
▪ ▪ studia podyplomowe .

Gdzie powinieneś szukać projektów?
W obu przypadkach skontaktuj się ze
swoim powiatowym urzędem pracy (jeśli
jesteś zarejestrowanym bezrobotnym)
lub odwiedź stronę internetową wojewódzkiego urzędu pracy. W przypadku
problemów ze znalezieniem projektów,możesz skontaktować się również
z Punktami Informacyjnymi Funduszy
Europejskich (kontakty znajdziesz na
końcu ulotki).

Jednym z elementów pakietu są działania szkoleniowe. Na podstawie indywidualnej analizy zostaną dobrane odpowiednie dla Ciebie szkolenia czy studia podyplomowe, po ukończeniu których łatwiej
będzie Ci znaleźć zatrudnienie.
Jeśli masz mniej niż 30 lat, to możesz
skorzystać z działań wspierających Cię na
rynku pracy, w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (www.power.gov.pl).
Więcej o wsparciu dla tej grupy wiekowej znajduje się w ulotce „Fundusze
Europejskie dla młodych”. Wersja ele-

A jeśli ukończyłeś już 30 lat? Zmienia
się tylko program. W takiej sytuacji możesz szukać wsparcia w programie regionalnym, który jest realizowany w Twoim
województwie.

Finansowanie: Program Wiedza Edukacja
Rozwój, Działanie 1.1, 1.2, 1.3 (osoby do
30. roku życia),
Programy Regionalne

Szkolenia dla przedsiębiorców i osób pracujących
W szkoleniach dla firm wprowadzono
nowy system finansowania, tzw. system
popytowy. Oznacza to, że jako przedsiębiorca możesz samodzielnie określić

potrzeby szkoleniowe swoich pracowników, wybrać sprawdzoną instytucję
szkoleniową i pozyskać środki unijne na
sfinansowanie tej usługi. Nowy system
składa się z dwóch elementów: Rejestru
Usług Rozwojowych i Podmiotowego
Systemu Finansowania.
Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) to powszechnie dostępna baza firm szkoleniowych i proponowanych przez nie kursów
stworzona przez Polską Agecję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zawiera on listę
instytucji szkoleniowych, uprawnionych
do realizacji współfinansowanych szkoleń, ale także kontakty do innych podmiotów szkoleniowych, które mają doświadczenie i kompetencje do prowadzenia
usług rozwojowych dla przedsiębiorców.
Szczegółowe informacje znajdziesz na
stronie: www.inwestycjawkadry.pl.
Podmiotowy System Finansowania ułatwia znalezienie lub uzyskanie dofinansowania na szkolenia pracowników
Twojej firmy. Aby z niego skorzystać
w pierwszej kolejności zastanów się nad
tym jakie są Wasze potrzeby szkoleniowe, a następnie zgłoś się do odpowiedniej instytucji w Twoim województwie,
która dysponuje środkami na szkolenia.
Za jej pośrednictwem będziesz mógł
uzyskać bon szkoleniowy, refundację
kosztów szkolenia, itp. Pamiętaj jednak,
że takie dofinansowane szkolenie może
zostać przeprowadzone wyłącznie przez
instytucję wpisaną do Rejestru Usług
Rozwojowych, o którym czytałeś wyżej.

Aby poznać instytucje, zasady i formy
dofinansowania na organizację dla Ciebie lub Twoich pracowników szkoleń
w opisanym systemie, zajrzyj na stronę
internetową swojego programu regionalnego. Adres znajdziesz na portalu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”.
Finansowanie: Program Wiedza Edukacja
Rozwój, Działanie 2.3,
Programy Regionalne

Kwalifikacje osób dorosłych
Niezależnie od tego, czy pracujesz, czy
nie, możesz chcieć podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe. Jeśli masz taki
zamiar, możesz uczestniczyć w projektach szkoleniowych dofinansowanych ze
środków unijnych. Takie projekty szkoleniowe mogą dotyczyć, w szczególności
trzech obszarów:
▪ ▪ szkolenia podnoszące kompetencje
językowe i informatyczne;
▪ ▪ kursy kwalifikacyjne i zawodowe;
▪ ▪ wspieranie funkcjonowania szkół dla
dorosłych, centrów kształcenia ustawicznego i innych instytucji, które
pomagają osobom dorosłym uzyskać
lub podnieść wykształcenie.
W tym przypadku to nie Ty występujesz
bezpośrednio o dofinansowanie. Wnioski o środki unijne składają instytucje
szkoleniowe lub podmioty działające
w obszarze kształcenia ustawicznego.
Po uzyskaniu dofinansowania kierują
swoją ofertę do osób, które chcą uzyskać, podnieść, zmienić lub uzupeł-

