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ZAINWESTUJ W SIEBIE 
I ODKRYJ SWOJE 

NOWE MOŻLIWOŚCI!

Instytut Turystyki w Krakowie Sp z o.o.
oraz

Partner Projektu

serdecznie zapraszają do udziału 
w projekcie współ�nansowanym 

ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 

na lata 2014-2020 
pt.:

www.itk.krakow.pl/
sila-kompetencji-2019

Partner Projektu:
Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo

Nie masz pomysłu na siebie?

Chcesz pracować?

Chcesz dostać dotację na 
własny biznes?

Pomożemy Ci to zrealizować !

Celem Projektu jest optymalizacja procesu 
przekwali�kowania i poszukiwania 

nowego miejsca pracy
 (do VI 2021 r.) u 200 osób z województwa 
małopolskiego, które utraciły zatrudnienie 

z przyczyn zakładu pracy,  (w tym osoby 
którym umowa o pracę lub umowa 

zlecenie nie zostały przedłużone), są 
zagrożone utratą pracy,  bądź chcą odejść 

z rolnictwa.



Dla kogo?
 

Pracownicy przedsiębiorstw przewidziani 
do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem 

z przyczyn dot. zakładu pracy

Osoby zwolnione z pracy z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy (do 6 m-cy 

przed przystąpieniem do projektu)

Osoby, którym umowa o prace 
lub zlecenia nie zostały przedłużone 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Osoby odchodzące z rolnictwa (rolnicy) 
lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni 

w KRUS

Projekt realizowany w okresie 
01.01.2019 r. -30.06.2021 r.

Do projektu zakwalifkowanych zostanie 
200 osób!

 
Projekt skierowany jest do osób 

zamieszkałych i/lub pracujących na
terenie woj. małopolskiego.

Co oferujemy?

Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo psychologiczne

Sesje doradczo – coachingowe 
Pośrednictwo pracy

Szkolenia i kursy zawodowe 
Płatne staże zawodowe (4 m-ce)

Wsparcie towarzyszące (zwrot kosztów 
dojazdy, stypendia szkoleniowe)

Bezzwrotne dotacje do 26 tys. zł brutto 
na założenie własnej działalności 
gospodarczej, w tym dodatkowo:

Kurs przedsiębiorczości
Doradztwo indywidulane i grupowe 

dot. prowadzenia działalności gospodarczej
Dodatkowe wsparcie doradcze w trakcie 

prowadzenia �rmy
 

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE

Zapewniamy indywidualne podejście 
do każdego Uczestnika Projektu 

kierunkujące na właściwą ścieżkę wsparcia!

Zasady rekrutacji i kwali�kacji 
Uczestników w Projekcie:

1.Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa 
w Projekcie

Dostępny na stronie internetowej Realizatora oraz 
w biurze Projektu.

2.Wymagane dokumenty:
Formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi 

załącznikami należy dostarczyć do biura Projektu w 
terminach podanych w Regulaminie.

    3. Kryteria podstawowe
- Osoba zamieszkująca lub pracująca

na terenie woj. małopolskiego
- Pracownik zagrożony zwolnieniem lub

przewidziany do zwolnienia
- Osoba zwolniona z przyczyn zakładu pracy do 6 

m-cy przed przystąpieniem do projektu
- Osoba odchodząca z rolnictwa lub członkowie jej 

rodziny ubezpieczeni w KRUS.
 

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmujemy
 w biurze projektu:

Instytut Turystyki w Krakowie sp. z o.o.
ul. Zamknięta 10/2.13 (II p.)

30-554 Kraków

godz. 8:00 – 16:00
lub listownie z dopiskiem 

SIŁA KOMPETENCJI


