SZKOLENIA Z DOFINANSOWANIEM UE
Fundusze unijne to nie tylko dotacje na projekty, to takŜe szansa na skorzystanie z
dofinansowanych szkoleń kursów czy studiów podyplomowych. Nowa perspektywa
finansowa UE to równieŜ zmiany związane z funkcjonowaniem szkoleń.
Nowością jest powstanie internetowej bazy zawierającej informacje dotyczące usług
oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne w zakresie szkoleń, doradztwa,
studiów podyplomowych, mentoringu i coachingu. Baza to Rejestr Usług Rozwojowych
(RUR). To zmodyfikowana baza ofert, które do tej pory moŜna było znaleźć na stronie
www.inwestycjawkadry.pl. RUR daje moŜliwość znalezienia dostępnych i interesujących
nas szkoleń, oceny ich, a takŜe, co jest nowością, zamówienia usługi, która nas interesuje,
która jest „szyta na miarę naszych potrzeb”.
W Rejestrze Usług Rozwojowych moŜna równieŜ bezpłatnie prezentować oferowane przez
siebie usługi szkoleniowe, pod warunkiem spełnienia stawianych wymagań i kryteriów, które
zostały przedstawione w tzw. Karcie Podmiotu. Osoby lub przedsiębiorcy, którzy będą chcieli
pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na usługi rozwojowe,
zobowiązani będą do wybrania dostawcy usługi spośród podmiotów wpisanych do RUR.
Baza RUR dostępna jest na stronie www.inwestycjawkadry.pl. To największa baza ofert
szkoleniowych, z której codziennie korzysta kilkanaście tysięcy osób. Przeglądanie informacji
dotyczących poszczególnych usług, podmiotów je oferujących jest bezpłatne i
ogólnodostępne. KaŜdy, kto chce za pośrednictwem RUR zgłosić się do udziału w usłudze,
musi posiadać indywidualne konto (aktywowane poprzez link przekazany na adres e-mail
danej osoby). Gdy w RUR nie ma usługi, która odpowiada naszym potrzebom
(indywidualnym, przedsiębiorstwa lub instytucji, w której pracujemy), jest moŜliwość
umieszczenia w RUR informacji o zakresie szukanej usługi, z prośbą o kontakt ze strony
podmiotów, które mogą usługę o takich parametrach przygotować (tzw. „giełda usług”).
Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą korzystać równieŜ ze szkoleń organizowanych
przez Powiatowe Urzędy Pracy. Są to szkolenia konkretne, często kształcące w danym
zawodzie, ale teŜ szkolenia uczące jak szukać pracy, oraz jak ją zdobyć i utrzymać.
Szkolenia, kursy, studia to moŜliwość zdobycia nowych umiejętności, doskonalenia tych,
które juŜ posiadamy. Stwarzają nam moŜliwość budowania konkurencyjności, dzięki czemu
stajemy się bogatsi nie tylko o nową wiedzę, ale równieŜ o nowy dyplom lub certyfikat.
Zdobywanie wiedzy jest bezcenne, nigdy nie wiadomo, co moŜe nas spotkać w przyszłości.
Konkurencja na rynku pracy jest ogromna, dlatego marząc o dobrej pracy musimy
inwestować w siebie i swój rozwój, poszerzać własną wiedzę i umiejętności.
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