Powiat Bielski zaprasza do udziału w projekcie zintegrowanym

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności
osób dorosłych zgodnie z potrzebami
regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”
Projekt obejmuje następujące rodzaje bonów edukacyjnych:
1) Poddziałanie 3.2.1 – bon na:
• szkolenia i kursy z informatyki (np. pakiet Oﬃce [Word, Excel, PowerPoint], AutoCAD, Java, SolidWorks, graﬁka komputerowa, kurs 3ds Max – modelowanie i wizualizacje architektoniczne, kosztorysowanie, kurs obsługi komputera i Internetu);
• szkolenia i kursy z języków obcych (kursy indywidualne lub grupowe na
wszystkich stopniach zaawansowania – języki: angielski, niemiecki, hiszpański,
norweski i inne);
• kursy kompetencji ogólnych (przygotowujące do matury);
• studia podyplomowe.
Bon szkoleniowy w maksymalnej wysokości 9 tys. zł/ os. mogą otrzymać
osoby powyżej 50. roku życia lub nieposiadające wykształcenia wyższego.
2) Poddziałanie 3.2.2 – bon na kursy zawodowe, np.: prawo jazdy kat. C,
C+E, D; przewóz rzeczy i przewóz osób; przewóz materiałów niebezpiecznych
(ADR); operatora żurawia przenośnego (HDS); operatora wózka widłowego;
operatora koparki, ładowarki, koparko-ładowarki; spawacza (metoda MIG,
MAG); drwala; elektryczny.
Bon szkoleniowy w maksymalnej wysokości 15 tys. zł/ os. mogą otrzymać
osoby powyżej 18. roku życia (osoby z terenów wiejskich traktowane są priorytetowo).
Wkład własny uczestnika wynosi 12% wartości szkolenia/studiów.
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