Og oszenie
Kontynuacja naboru do projektu:
„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i
umiej tno ci osób doros ych zgodnie z potrzebami
regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”.
Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020.
Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Dzia anie 3.2 Kszta towanie i rozwój kompetencji kadr
regionu, Poddzia anie 3.2.1 Rozwój kompetencji j zykowych i TIK oraz wsparcie wybranych form
kszta cenia
ustawicznego
zgodnie
z
potrzebami
regionalnej
gospodarki Poddzia anie
3.2.2 Pozaszkolne formy kszta cenia doros ych„Zintegrowany program rozwoju systemu kszta cenia
ustawicznego zorientowanego na jako i potrzeby regionalnej gospodarki”

Ca kowita warto

projektu wynosi ponad 45,5 mln z .

Dofinansowanie ok. 40,8 mln

Projekt obejmuje dwa rodzaje bonów edukacyjnych:
1. (Poddzia anie 3.2.1) bon na:
szkolenia i kursy z informatyki,
szkolenia i kursy z j zyków obcych,
kursy kompetencji ogólnych,
studia podyplomowe.
– bon szkoleniowy max. 9 tys. z /os.( mo na otrzyma kilka bonów na
poszczególne szkolenia/studia do cznej kwoty 9 tys. z ). Wk ad w asny uczestnika
min. 12%.
Bon mo e uzyska
om
skiego.

osoba doros a (18 +) zamieszkuj ca na terenie subregionu

Preferencjeprzewidziane s
dla osób 50+ albo osób nie
posiadaj cych wykszta cenia wy szego. (Minimum 80 %
uczestników projektu).
Pozosta e osoby b
mog y by obj te wsparciem w projekcie pod warunkiem
zrekrutowania du ej ilo ci osób priorytetowych. Lista rezerwowa z rekrutacji z 2017r.
wskazuje, e przyj cie osób z wykszta ceniem wy szym/poni ej 50r. ycia b dzie
mo liwa nie wcze niej ni za kilka miesi cy. W przypadku nie zrekrutowania
kilkukrotnie wi kszej liczby osób priorytetowych ani eli zak ada projekt spowoduje,
e osoby niepriorytetowe nie b
mog y skorzysta z dzia ania 3.2.1 RPO.
2. (Poddzia anie 3.2.2) bon na szkolenia zawodowe(szkolenie nadaj ce
kwalifikacje zawodowe lub umiej tno ci zawodowe: Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
(KKZ), Kurs Umiej tno ci Zawodowych (KUZ),zgodnie z rozporz dzeniem MEN z

dnia 18 sierpnia
pozaszkolnych).

2017

w

sprawie

kszta cenia

ustawicznego

w

formach

– bon szkoleniowy max. 15 tys. z . /os. (mo na otrzyma kilka bonów na
poszczególne szkolenia/kursy do cznej kwoty 15 tys. z ). Wk ad w asny uczestnika
min. 12%.
Bon mo e uzyska osoba doros a (18 +) bez wzgl du na status: pracuj ca czy
bezrobotna, zamieszkuj ca na terenie subregionu om
skiego.

Preferencje przewidziane s dla osób zamieszkuj cych tereny wiejskie
(min. 20% uczestników projektu).
Projekt przewidziany jest dla osób zamieszkuj cych Miasto om a i powiaty: bielski,
hajnowski, kolne ski, om
ski, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski.
Zainteresowane osoby prosimy o wys anie zg oszenia za pomoc
portalu
www.bonynaszkolenie.pl lub z enie osobi cie w Biurze Obs ugi – zgodnie z
miejscem zamieszkania kandydata/kandydatki.
Adresy Biur Obs ugi dost pne na stronie www.bonynaszkolenie.pl
Nabór do projektu trwa w systemie ci
robocze (pon.10.00-18.00 ; wt.-pt.7.30-15.30).

ym od 1lutego2018r. w dni

Formularze z dzia ania 3.2.1 od osób które spe niaj kryteria priorytetowe
tj. 50+ i/lub bez wykszta cenia wy szego b
obs ugiwane na bie co w miar
mo liwo ci kadrowych w biurze obs ugi, bez konieczno ci oczekiwania na list
rankingow .
Formularze z dzia ania 3.2.2, które wp yn do biura obs ugi w danym
tygodniu, s oceniane w ka dy pi tek od godz. 12.00 - utworzona zostaje lista
rankingowa.
Szczegó owe informacje znajduj si w Regulaminie Projektu dost pnym na stronie
www.bonynaszkolenie.pl oraz w Biurach Obs ugi u ka dego partnera projektu.
Wykorzystanie bonów edukacyjnych nast puje wy cznie za pomoc Bazy
Us ug Rozwojowych prowadzonej przez Pa stwow
Agencj
Rozwoju
Przedsi biorczo ci. (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).
Zach camy wszystkich mieszka ców regionu Zambrowskiegodo podnoszenia
swoich kwalifikacji.

