Dofinansowania na szkolenia – do 80%
Przedsiębiorco masz pomysł na szkolenie dla siebie bądź swoich pracowników, przy jak
najmniejszym nakładzie finansowym?

Przyjdź do Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, zaoferujemy Ci szeroki
wachlarz szkoleń, które zostaną sfinansowane nawet w 80% z funduszy europejskich.
Kwota dofinansowania:
- Do 6 000,00 zł na pojedyncze szkolenie!
- Do 60 000,00 zł dla firmy!
Wysokość dofinansowania :
- Samozatrudniony/a - 80%
- Mikro przedsiębiorstwa - 80%
- Małe przedsiębiorstwa - 80%
- Średnie przedsiębiorstwa - 50% lub 80% , jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:
- jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu
- funkcjonuje w białym, zielonym lub srebrnym sektorze gospodarki
- prowadzi działalność gospodarczą w obszarze stanowiącym specjalizację regionu:
metalowo-odlewniczym, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej
- prowadzi działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy tj
. : metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców
skalnych, budowlanej oraz turystycznej
- uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach
działania 2.2. PO WER
- planowane usługi rozwojowe prowadzą do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (wg.
ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)
- Usługi rozwojowe skierowane do pracowników: powyżej 50 roku życia lub o niskich
kwalifikacjach - 80%
Usługi oferowane przez KSWP:
KSWP dzięki ponad 20 letniemu doświadczeniu w realizacji szkoleń posiada i imponującą bazę
trenerów i ekspertów. Dopasowuje ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Wachlarz szkoleń,
które możemy dla Państwa zorganizować jest szeroki. Mogą tez Państwo skorzystać z gotowych
szkoleń lub skontaktować się z nami w celu przygotowania oferty indywidualnej i umieszczenia
jej w BUR w celu uzyskania dofinansowania. Szkolenia możemy organizować w naszych
placówkach lub w Państwa siedzibie (np. szkolenia językowe dla Państwa pracowników).
Wybrane szkolenia oferowane przez KSWP:
Szkolenia zawodowe:
- Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135-1) – od 430,00 zł /os*

- Kurs spawania metodą TIG (141-1) – od 520,00 zł / os*
- Operator wózków jezdniowych IIWJO- od 190,00 zł /os*
- Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS – od 170,00 zł / os*
Szkolenia językowe:
- Język angielski – kurs średniozaawansowany B1 (60 godz.)- od 167,25 zł /os*
- Język angielski – BUSINESS ENGLISH (60 godz.) – od 195,00 zł /os*
Szkolenia specjalistyczne:
- Rachunkowość i sprawozdawczość działalności badawczo-rozwojowej (B+R) – od 120,00 zł/os*
* koszt dla pracodawcy po uwzględnieniu dofinansowania.
Skontaktuj się z Doradcą KSWP w celu przygotowania szkolenia dopasowanego do
potrzeb twojej firmy lub skorzystania z w/w szkoleń.
Kontakt:
Telefon: 41 260 46 16 / 41 lub 41 375 14 55



e-mail: kswp@kswp.org.pl

