
ZAPROSZENIE

Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza
Dolnośląskich Rzemieślników, Mistrzów , Czeladników i nie tylko…

na spotkanie z cyklu Akademii Inspiracji DWUP dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój w województwie dolnośląskim

Spotkanie odbędzie się
w Sali konferencyjnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu

 Al. Armii Krajowej 54,
15 grudnia 2016 r. (czwartek)

Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia projektu pn. Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój – oferta skierowana do pracodawców Dolnego Śląska zatrudniających osoby 
do 30 roku życia. Ponadto przedstawimy usługę edukacyjną dedykowana Dolnoślązakom jako 
„Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych w województwie dolnośląskim". Zostanie 
także omówiona procedura związana z dofinansowaniem usług rozwojowych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dodatkowo  przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
omówią zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych, w tym Regulaminu Bazy, który 
znajduje się na stronie  HYPERLINK "http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-
portalu/regulamin" http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-portalu/regulamin.
Podmioty zarejestrowane w Bazie będą jedynymi dostawcami usług o charakterze szkoleniowym i 
doradczym świadczonych na rzecz przedsiębiorców, rzemieślników i ich pracowników w ramach 
projektu.

Program spotkania:

 9.30 rozpoczęcie spotkania i powitanie 
uczestników,

przedstawienie założeń projektu pn. Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w 

województwie dolnośląskim wraz z 
omówieniem oferty skierowanej do 

pracodawców zatrudniających/chcących 
zatrudnić osoby do 30 roku życia

.

11.00 przedstawienie zasad funkcjonowania Bazy 
Usług Rozwojowych, w tym Regulaminu Bazy

12.00     przedstawienie ofert dolnośląskiego operatora „Twój profesjonalny doradca - 
informujemy, szkolimy, doradzamy, finansujemy”

13.00     pytania, wolne wnioski, dyskusja

14.30   zakończenie spotkania

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o wytypowanie dwu przedstawicieli  z Państwa instytucji do udziału w  spotkaniu. 
Zgłoszenia należy przesyłać do 7 grudnia  2016 r. na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do zaproszenia na adres:  HYPERLINK 

"mailto:grzegorz.kucharski@dwup.pl" grzegorz.kucharski@dwup.pl.  W razie pytań prosimy o kontakt tel. 71/ 39 74  113.
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
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