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Dofinansowanie działań rozwojowych w powiatach
gnieźnieńskim, konińskim, kolskim, słupeckim, tureckim,
wrzesińskim i mieście Konin.

Trener, konsultant
Agnieszka Radkiewicz

Odpowie na pytania

Dofinansowanie 
do 80%
na szkolenia i  warsztaty

woj.  wielkopolskie

subregion koniński

Warunki otrzymania dofinansowania

Aby ubiegać się o dofinansowanie
należy...zgłosić się i wziąć udział w projekcie.
Tak, to naprawdę takie proste! Przeprowadzimy
Cię przez całą procedurę krok po kroku.

Kogo dotyczy projekt?
Adresatami projektu są przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie 
z subregionu konińskiego. Na szkolenia można delegować pracowników bez
względu na wiek, zajmowane stanowisko czy wykształcenie. 

Wysokość dofinansowania
Podstawowy poziom dofinansowania zależny jest od wielości
przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwo - 80%
małe przedsiębiorstwo - 70%
średnie przedsiębiorstwo - 50%

Dodatkowe 20% można uzyskać jeśli:
z usług skorzystają pracownicy powyżej 50 roku życia
z usług skorzystają pracownicy o niskich kwalifikacjach
przedsiębiorstwo działa na terenie miast średnich oraz miast tracących
funkcję społeczno-gospodarczą           

W naborze tematyka szkoleń nie jest
ograniczona. Dofinansowanie można
otrzymać na każde szkolenie, którego
potrzebujesz. 

Szkolenia mogą odbywać się w formie
tradycyjnej jak również zdalnej. 
Nasze szkolenia organizujemy
przestrzegając zasad bezpieczeństwa i
stosując wytyczne dla organizowania
szkoleń i konferencji. 

Stworzymy dla Ciebie program
szkolenia w oparciu o kompetencje
uczestników i cele jakie chcesz
osiągnąć. 

Tematyka jakiej potrzebujesz

Na początek skontaktuj się z nami - porozmawiamy o potrzebach szkoleniowych,
kompetencjach uczestników, celach jakie mają zostać osiągnięte na szkoleniu.

Następnie zarejestruj swoją Firmę na stronie Bazy Usług Rozwojowych.
Otrzymasz od nas instrukcję jak to zrobić i potrzebne wsparcie na
każdym etapie pracy z bazą. 

Jak uzyskać dofinansowanie?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz potrzebne
załączniki. Na tym etapie też będziemy Ci towarzyszyć. 

Wyślij dokumenty do Operatora w momencie
ogłoszenia naboru (to już 14.09.2020 r.!)
Operatorem jest Konińska Agencja Rozwoju
Regionalnego.
Przekażemy ci wszystkie potrzebne linki i adresy :) 

Zarejestruj swoich pracowników w internetowej Bazie Usług Rozwojowych (BUR),
która zawiera listę dostępnych
usług rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
i wybierz interesującą Cię usługę - Kartę usługi stworzymy specjalnie dla Ciebie :)

Teraz pozostało tylko podpisać umowę z Operatorem, zrealizować szkolenie
i otrzymać refundację

Możesz liczyć
na nasze

wsparcie na
każdym etapie

procesu!

Sięgnij po korzyści:

 a.radkiewicz@kulturaszkolen.pl 

505 140 435

Skontaktuj się z nami, by ustalić
szczegóły :

https://www.facebook.com/kulturaszkolen

Nowo zdobyte
umiejętności pozwolą
sprostać wyzwaniom
wymagającego czasu

pandemii

Twoja kadra będzie
lepiej

wykwalifikowana i
przygotowana

do wykonywania
powierzonych zadań

Wyróżnisz się
na tle

konkurencji


