
UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

DARMOWE SZKOLENIA oraz STYPENDIUM
SZKOLENIOWE!!! 

LGD  KORONA  SĄDECKA  w  związku  z  realizacją  projektu  pn.:  „Korona
Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych”, realizowanego ze środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  przez  LGD  KORONA  SĄDECKA  w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś Priorytetowa
I,  Działanie  1.2  Wsparcie  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  na
regionalnym  rynku  pracy,  Poddziałanie  1.2.2,,  Wsparcie  udzielane  z
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, poszukuje osób chętnych
do udziału w darmowych szkoleniach - które spełniają kryteria udziału w
projekcie, tj.:

-osoby w wieku 15-29 lat;
-osoby bierna zawodowo;
-osoby nie kształcące się;
-osoby nie szkolące się;
-zamieszkujące na tereny gmin: Gmina Chełmiec, Gmina Kamionka 
Wielka, Gmina Grybów (gm. wiejska) i Gmina Grybów (gm. miejska).

Zapraszamy do udziału w poniżej przedstawionych szkoleniach:

Pakiet 1 

- I części Kursu przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B: „Kurs
prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem;

Pakiet 2

-Kurs prawa jazdy kategorii C wraz z egzaminem;

Pakiet 3 

- II części Kursu przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B: Kurs
przedstawiciela handlowego wraz z egzaminem

Pakiet 4 

- Kurs kosmetyczny wraz z egzaminem.

Uczestnikom  projektu  przysługuje  stypendium  szkoleniowe za
uczestnictwo w szkoleniach zawodowych. 

Uczestnik projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego:

a) podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,

b) podlega ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł,

c) nie opłaca zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na  zakończenie  szkolenia  –  przeprowadzony  zostanie  egzamin oraz
wydany  certyfikat potwierdzający  kwalifikacje.  W  uzasadnionych
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przypadkach  -  sesja  egzaminacyjna  oraz  certyfikat  firmy  zewnętrznej
nadanie uprawnień do wykonywania zawodu zgodnie z rozporządzeniem
właściwego ministra.

W  ramach  projektu  pn.:  „Korona  Sądecka  na  rzecz  zatrudnienia  osób
młodych” przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na wsparcie przewidziane
w  ramach  uczestnictwa  w  projekcie  (szkolenia/staże)  oraz  refundacje
kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz o realizowanych formach
wsparcia,  można  uzyskać  na  stronie  internetowej:
www.lgdkoronasadecka.pl lub  w  biurze  projektu:  33-395  Chełmiec,  ul.
Papieska 2, II p., pok. 19, tel. 18/414 56 58
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lgdkoronasadecka.pl%2F&h=ATPfyXcJOgkLUItLMASUNMS9WpWJJGhx_oXip33aLU2PfC1y7Kg6t5FneUlvsmc8CzbVzbJkDzORHmdJe92QAW27QnB4SNWEtn3ImHZ0fiix035cW4kd6PxkJYGCV2_BdlhNW4I&enc=AZNgdsarrMRGcjhoUWd9_xH8JQixp-89322yLNG3mZKfwR_qxOS0JF7l32VpIEDEjZIollGH9BSJrYr_s6NIJolWHCRk2St1IpWjl5M9MQMX97_FckBQGBHlKZTZZidY2MIkR7pK-2pezbP7NdHmSp-SZoZBxbYQLgTH4U0YJ1ZLVuZFris2PvDYZgPPdXjqXhD8hKfus8nxsrRU8QLVgVrX&s=1

