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Szkolenia w ramach Działania 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a) „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr” to m.in. szkolenia otwarte, kierowane do szerokiej grupy odbiorców (głównie sektor MSP). Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.inwestycjawkadry.pl, gdzie w bazie ofert szkoleniowych pogrupowane są informacje dotyczące terminów, lokalizacji, miejscowości oraz tematyki szkoleń. 
W bazie znajduje się łącznie 1711 szkoleń z zakresu: rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania, systemów jakości, informatyki, księgowości, finansów, logistyki, marketingu i sprzedaży, języków obcych oraz szkoleń zawodowych oraz wielu innych. 

Narzędzia znajdujące się na ww. stronie umożliwiają wyszukiwanie interesujących Państwa 
i przedsiębiorców szkoleń według różnych kryteriów.
Pierwsza wyszukiwarka dotyczy instytucji szkoleniowych i składa się z następujących kryteriów:
	- nazwy instytucji szkoleniowej,
	- alfabetycznego wyszukiwania wg nazwy instytucji szkoleniowej,
	- lokalizacji (województwa, w którym będzie organizowane szkolenie),
	- miejscowości ( miasta, w którym będzie organizowane szkolenie,)
	- profilu usług szkoleniowych np.: informatyki, księgowości.
- wyszukiwania zaawansowanego pozwalającego na znalezienie szkolenia przy
   jednoczesnym użyciu kilku kryteriów wyszukiwania.


Następne narzędzie zawiera informacje dotyczące oferty szkoleniowej oraz dostępne kryteria wyszukiwania:
- wg terminów szkoleń, dzięki któremu mogą Państwo znaleźć szkolenia,
   organizowane w dogodnym dla Państwa terminie,
	- wg lokalizacji (województwa, w którym będzie organizowane szkolenie),
	- wg miejscowości ( miasta, w którym będzie organizowane szkolenie),
- wg profili szkoleń (np. Marketing i zarządzanie zasobami ludzkimi)
	- wg współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego-
   kryterium pozwalające wyszukać szkolenia objęte wsparciem EFS,
- wyszukiwanie zaawansowane, które umożliwia znalezienie szkolenia korzystając
   z kilku kryteriów jednocześnie.

Dodatkowo strona umożliwia rejestrację nowych instytucji szkoleniowych, co gwarantuje stałą aktualność przedmiotowej oferty szkoleniowej.

Podstawowe dane nt. wszystkich projektów otwartych rekomendowanych w ramach schematu A Działania 2.3 SPORZL znajdą Państwo również na stronach internetowych PARP, pod adresem http://www.parp.gov.pl/efs_a_listaszkol.html. Zaletą tej bazy jest prezentacja aktualnego statusu procesu rekrutacji w projektach, co pozwala na zorientowanie się czy miejsca szkoleniowe w ramach danego przedsięwzięcia są jeszcze dostępne.

Informacje dotyczące szkoleń dostępnych w ramach Działania 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat b) „Promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy” oraz adresy stron internetowych wykonawców znajdują się w zakładce „Szkolenia” na stronie głównej PARP oraz pod adresem: http://www.parp.gov.pl/efs_b.html

Oferta szkoleń adresowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw.
 Na chwilę obecną uruchomione zostały następujące szkolenia:
 
	Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych

Projekt jest adresowany do przedstawicieli kadry zarządzającej i pracowników, przedsiębiorstw turystycznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji, które wspierają rozwój turystyki
	Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego

Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całego kraju, funkcjonujących w sektorze drzewnym, obejmującym produkcję drewna i mebli. Szkolenia kierowane są do kadry zarządzającej (właścicieli, prezesów, dyrektorów, kierowników) oraz pracowników odpowiedzialnych m.in. za kadry, księgowość, marketing, outsourcing. Ponadto projekt adresowany jest do szeregowych pracowników MMSP działających w przemyśle drzewnym, którzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach o charakterze zawodowym, chcieliby uzupełnić swoją wiedzę na temat drewna jako surowca
	Program szkoleń promujących clustring

Projekt adresowany jest do przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. 
	Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska

Projekt adresowany jest do pracowników oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających na terenie całego kraju.
	Inwestycja w kadry

Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw.
	Telepraca

Ze szkoleń skorzystać mogą przedstawiciele przedsiębiorstw.
	Szkolenie kadr MŚP w zakresie wdrażania norm BHP

Projekt jest adresowany do przedsiębiorstw sektora produkcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów produkujących artykuły spożywcze, drewno i wyroby 
z drewna, wyroby chemiczne, metale i wyroby z metali, maszyny i urządzenia.


Szkolenia organizowane przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów (działanie 2.3 SPO RZL schemat b) i w drodze konkursu (działanie 2.3 SPO RZL schemat a), są szkoleniami płatnymi. Opłata uczestnika wynosi od 20 - 40% kosztów szkolenia, pozostała część jest dofinansowana z funduszy strukturalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych szkoleń znajdują się także na stronach internetowych wykonawców dostepnych, dla działania 2.3 schemat a) pod adresem www.inwestycjawkadry.pl , dla działania 2.3 schemat b w zakładce szkolenia i pod adresem : http://www.parp.gov.pl/efs_b.html

Zachęcamy do udziału w ww. wymienionych szkoleniach oraz prosimy o przekazywanie możliwie najszerszej grupie przedsiębiorców informacji na ten temat.





