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oferujemy
bezp³atne
szkolenia z zakresu
pozyskiwania
œrodków unijnych
na projekty szkoleniowe
i inwestycyjne

uczestnikami projektu

mog¹ byæ osoby:
 posiadaj¹ce wykszta³cenie nie wy¿sze ni¿ œrednie, które
z w³asnej inicjatywy chc¹ zdobyæ nowe lub uzupe³niæ posiadane
ju¿ kwalifikacje i umiejêtnoœci zawodowe
 zamieszkuj¹ce na terenie województwa opolskiego
 zatrudnione na umowê o pracê lub umowê zlecenie, umowê
o dzie³o, powo³ania, wyboru, mianowania, spó³dzielcz¹ umowê
o pracê, które jednoczeœnie s¹ pracownikami nastêpuj¹cych
sektorów:
- obs³ugi ruchu turystycznego oraz gastronomii i hotelarstwa
- s³u¿b porz¹dkowych (tj. pracownicy: Policji, Stra¿y Miejskiej,
Stra¿y Po¿arnej, Agencji Ochrony Ludzi i Mienia,
Funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej, Stra¿y Granicznej oraz Izby
Celnej)
- s³u¿b medycznych (osoby zatrudnione w publicznych
i niepublicznych placówkach s³u¿by zdrowia tj. personel
medyczny i pozosta³y)

Szkolenia
organizowane
bêd¹ na terenie
ca³ego
województwa
opolskiego

Jako specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych
bêdziesz dysponowa³ wiedz¹ i praktycznymi umiejêtnoœciami
pozyskiwania œrodków unijnych, w tym na dzia³ania
dotycz¹ce:
- wzrostu konkurencyjnoœci firm i instytucji
- rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku w regionie
- inwestycji w rozbudowê i modernizacjê infrastruktury
- poprawy jakoœci systemu edukacji
- ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej
- rozwoju us³ug œwiadczonych przez s³u¿by porz¹dkowe
Korzyœci p³yn¹ce z udzia³u w szkoleniu:
- zdobycie umiejêtnoœci wyboru w³aœciwego programu
dofinansowania jako Ÿród³a sfinansowania planowanego
przedsiêwziêcia
- umiejêtnoœæ oceny potrzeb szkoleniowych i inwestycyjnych
- nabycie praktycznych umiejêtnoœci tworzenia projektu unijnego
- poznanie kryteriów oceny wniosków
- uzyskanie imiennego certyfikatu potwierdzaj¹cego zdobyt¹
wiedzê oraz praktyczne umiejêtnoœci
- pomoc ekspertów w przygotowaniu projektu mo¿liwego
do realizacji w Twoim otoczeniu zawodowym
Nauczymy Ciê:
- jak opracowaæ profesjonalny projekt
szkoleniowy i/lub inwestycyjny,
a tym samym zwiêkszyæ swoje szanse
na pozyskanie unijnej dotacji
- jak prawid³owo skonstruowaæ bud¿et
projektu
- jak umiejêtnie i efektywnie zarz¹dzaæ
projektem
- jak prawid³owo rozliczyæ projekt, który
uzyska dofinansowanie
- jakich b³êdów nale¿y unikaæ podczas
pisania projektu

