
 

„Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. „Edukacja”, Działanie 10.4 „Dostosowanie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 

10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020. 

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2018 r. do 29 października 2020 r. 

Projekt skierowany jest do 3000 osób (1650 kobiet i 1350 mężczyzn) dorosłych – w wieku 18 

lat i więcej – w chwili przystąpienia do projektu nie uczących się, w szczególności osób o 

niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50 roku życia (tzw. osoby 50+), zamieszkałych 

(zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w województwie dolnośląskim na Obszarach Strategicznej 

Interwencji, które zgłoszą się z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia 

kompetencji/kwalifikacji w formach pozaszkolnych. 

Projekt jest realizowany na terenie województwa dolnośląskiego na jednym z Obszarów 

Strategicznej Interwencji tj. 

• Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji 

• Obszaru Interwencji Doliny Baryczy 

• Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej 

• Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej 

• Zachodniego Obszaru Interwencji 

Głównym rezultatem jest uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia 

przez 2100 osób (w tym 1150 kobiet i 950 mężczyzn) spośród 3000 osób planowanych do 

objęcia wsparciem w ramach projektu. W ramach projektu Uczestnicy objęci wsparciem 

wybiorą przy pomocy doradcy zawodowego jeden lub więcej z kursów zawodowych, który 

będzie zgodny z ich indywidualnymi potrzebami na rynku pracy oraz będzie się wpisywał w 

zapotrzebowanie dolnośląskiego rynku pracy. 

Operatorami projektu są: 

• KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA  

z siedzibą: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa jako LIDER  PROJEKTU 

• MDDP spółka akcyjna AKADEMIA BIZNESU Sp.k.  

z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa jako PARTNER PROJEKTU 

• DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 

z siedzibą: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój jako PARTNER PROJEKTU. 



Całkowita wartość projektu: 25 257 760,00 PLN 

Kwota dofinansowania: 22 731 984,00 PLN 

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Więcej informacji na stronie projektu: http://nowekwalifikacje-dolnyslask.pl/ 

 

http://nowekwalifikacje-dolnyslask.pl/

