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S Ł O W O  W S T Ę P N E 

Jeśli masz 25 lat lub więcej i chcesz podnieść swoje kwalifikacje cyfrowe, sprawdź czy 
spełniasz kryteria. 

 

Poszczególni Operatorzy, którzy udzielają wsparcia zostali wyłonieni w konkursie RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 
– Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 –Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze 
TIK i języków obcych. 

 

Operatorzy oferują szkolenia w obszarze TIK lub ICT na różnych poziomach zaawansowania, zakończone 
bezpłatnym egzaminem końcowym wraz z wydaniem certyfikatu przez uprawnioną instytucję. 
 

Regularnie aktualizujemy dla WAS NEWSLETTER poświęcony tej tematyce. Znajdziecie tu szczegółowe informacje 
dotyczące Operatorów wsparcia, tj. dane teleadresowe, grupę docelową, terminy rekrutacji oraz adresy stron 
internetowych.  
 

Zanim skorzystacie z naszego przewodnika po Operatorach, warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami: 

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK lub ICT) - narzędzia pozwalające na komunikację między ludźmi. 
Technologie informacyjno-komunikacyjne, nazywane też technologiami informacyjnymi (IT), są technologiami 
związanymi ze zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, rozdzielaniem i prezentacją 
informacji (tj. tekstów, obrazów, dźwięku). Obejmują one w szczególności technologie komputerowe (sprzęt 
i oprogramowanie) i technologie komunikacyjne. Technologie informacyjne to także dziedzina wiedzy 
obejmująca: informatykę, telekomunikację i inne technologie powiązane z informacją. Dostarczają one narzędzi, 
za pomocą których można pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać i przekazywać 
odbiorcom. 
 

Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie zgodnie z 
Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011).  
Wykształcenie ponadgimnazjalne (poziom ISCED 3): ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i 
przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności 
istotnych dla podjęcia zatrudnienia. 
 

Miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno – gospodarcze – miasta z terenu woj. podkarpackiego: 
Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, 
Tarnobrzeg. 
 

Osoby z niepełnosprawnością – za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) tj. osoby z 
odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
 

Osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną – osoby posiadające największe potrzeby w dostępie do 
edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby, które ze 
względów zdrowotnych lub ekonomiczno-społecznych rzadziej uczestniczą w kształceniu ustawicznym. 
 

Minimum socjalne - wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzymania gospodarstw domowych. Wartość minimum 
socjalnego dla osoby w wieku produkcyjnym wynosi 1 269,30 zł, a dla osoby w wieku emeryckim 1 253,13 zł. W 
gospodarstwie rodziców z dzieckiem starszym minimum wyniosło 1 119,25 zł na osobę, zaś w rodzinie z trójką 
dzieci - 997,62 zł na osobę (dane za IV kwartał 2020 r.). 
 

Karta Dużej Rodziny - ogólnopolska lub samorządowa Karta Dużej Rodziny w formie karty tradycyjnej lub 
elektronicznej wydana członkom rodziny wielodzietnej przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) 
mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny z późn. zm. lub na podstawie innych właściwych Uchwał. 
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Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 
Akcja Cyfryzacja 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową stanowić będą: 

a) osoby w wieku 25 lat i więcej, wykazujące lukę kompetencyjną w 

zakresie TIK oraz posiadające największe potrzeby w dostępie do 

edukacji; 

b) osoby o niskich kwalifikacjach; 

c) osoby w wieku 50 lat i więcej; 

d) osoby z niepełnosprawnościami; 

e) osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

 

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia 

następujące warunki: 

-  jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podkarpackiego; 

- z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, uzupełnienia lub 

podwyższenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych; 

- jest osobą w wieku 25 lat i więcej, wykazującą lukę kompetencyjną 

w zakresie TIK; 

- nie prowadzi działalności gospodarczej; 

- nie uczestniczyła w podobnym wsparciu, w innym projekcie 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego (w szczególności w ramach poprzednich edycji 

konkursu w Działaniu 9.3). 

 

 

Szkolenia dla 460 osób zgodne z Ramą Kompetencji Cyfrowych 

DIGCOMP oraz ze standardem wymagań przygotowanym na 

podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji 

cyfrowych. 

 

Egzaminy ECCC DigComp  i uzyskanie Europejskiego Certyfikatu 

Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp. 

 

Szkolenia  i  egzaminy na pełnym poziomie zaawansowania A lub 

B obejmujące 5 obszarów DiGCOMP. 

1) „A” - dla 360 osób,  

2) „B” - dla 100 osób  

 

Szkolenia zostaną zrealizowane w wymiarze 60 godzin 

dydaktycznych. 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Rekrutacja prowadzona jest w miesięcznych turach  

od 01.09.2020 – 01.09.2021 r. 

 

BIURO PROJEKTU: 

Fundacja Akademia Rozwoju 

ul. Katedralna 5/20 lok. 3 

37- 700 Przemyśl 

tel. 531 737 272 

 
http://akademia-rozwoju.org/projekt-akcja-cyfryzacja/ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 
Szkolenia komputerowe Twoją szansą - edycja II 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie musi spełnić 

następujące warunki: 

 a) uczyć się, pracować lub zamieszkiwać (w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, 

sanockiego, krośnieńskiego, miasta Krosna, brzozowskiego, 

przemyskiego, miasta Przemyśl, jasielskiego, strzyżowskiego, ropczycko-

sędziszowskiego, dębickiego w województwie podkarpackim;  

 b) mieć 25 lat i więcej;  

 c) wykazać własną inicjatywę uczestnictwa w szkoleniu;  

 d) oświadczyć, że nie uczestniczyła w szkoleniach komputerowych 

prowadzących do uzyskania kompetencji cyfrowych oferowanych 

w podobnym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS.  

 e) nie prowadzić działalności gospodarczej. 

  

Preferowane będą osoby spełniające poniższe kryteria dodatkowe:  

- osoba posiadająca wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie; 

- osoba w wieku 50 lat i więcej; 

- osoba z niepełnosprawnościami;  

- rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny;  

- osoba zamieszkująca (w rozumieniu przepisów KC) w mieście 

średnim/mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze 

(Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, 

Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg). 

 

 

Projekt zakłada organizację szkoleń dla 350 osób:  

1) szkolenie na poziomie podstawowym A, lub 

2) szkolenie na poziomie średnio zaawansowanym B, lub 

3) szkolenie na poziomie zaawansowanym C   

 

Szkolenie składa się z 5 bloków tematycznych: 

- obsługa komputera MS Windows, 

- Internet, 

- email, 

- MS Excel, 

- MS Word, 

- podstawowe programy graficzne, 

- wyszukiwanie informacji, 

- bezpieczeństwo i rozwiązywanie prostych problemów z 

komputerem. 

 

Każdy uczestnik po każdym module musi przystąpić do egzaminu 

zewnętrznego ECCC DIGCOMP. Każdorazowo po zdaniu 

Egzaminu ECCC wydawany jest Certyfikat ECCC zawierający 

wynik egzaminu w procentach. 

 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Rekrutacja prowadzona w systemie ciągłym. 

Cykl zajęć rozpoczyna się po zebraniu 10-osobowej grupy. 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 do 30.04.2022. 

 

BIURO PROJEKTU: 

„INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. 

ul. 3 Maja 13 

38-200 Jasło 

 tel. 13 440 50 80, 535 866 902 
 

http://szkoleniakomputerowe.innovo.edu.pl/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://szkoleniakomputerowe.innovo.edu.pl/


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 
Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich - edycja II 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie musi spełnić 

następujące warunki: 

a) uczyć się, pracować lub zamieszkiwać (w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego;  

b) mieć 25 lat i więcej;  

c) wykazać własną inicjatywę uczestnictwa w szkoleniu;  

d) oświadczyć, że nie uczestniczyła w szkoleniach komputerowych 

prowadzących do uzyskania kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych 

oferowanych w podobnym wsparciu w innym projekcie finansowanym 

z EFS1.  

e) nie prowadzić działalności gospodarczej.  

 
Na etapie rekrutacji preferowane będą osoby spełniające poniższe 

kryteria dodatkowe:  

- osoba posiadająca wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie; 

- osoba w wieku 50 lat i więcej; 

- osoba z niepełnosprawnościami; 

- rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny; 

- osoba zamieszkująca (w rozumieniu przepisów KC) w mieście średnim 

lub mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. 

 

 

 

 

 

Projekt zakłada organizację szkoleń dla 350 osób. 

Uczestnikom projektu zostanie zapewnione wsparcie w postaci 

szkoleń komputerowych w formie stacjonarnej lub on-line 

zgodne z ramą DIGCOMP na poziomie podstawowym A, lub 

średnio zaawansowanym B,  lub zaawansowanym C oraz 

egzaminów zewnętrznych po każdym ukończonym module 

szkoleniowym na poziomie A, B, C i certyfikatem ECDL 

potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego 

poziomu kompetencji cyfrowych.  

 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Rekrutacja realizowana jest w trybie ciągłym. 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 do 30.04.2022. 

 

BIURO PROJEKTU: 

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze 
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów  

tel. 601 337 168 

e-mail: kompetencjecyfrowe@altum.pl 

http://www.kompetencjecyfrowe.altum.pl/  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 

Możesz więcej! szkolenia komputerowe dla 
mieszkańców województwa podkarpackiego 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku powyżej 25 lat, które: 

a) zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu 

dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, 

jarosławskiego; 

b) zamieszkują na terenach miast średnich: Dębica, Jarosław, Łańcut, 

Przeworsk, Ropczyce; 

c) z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem, 

podwyższeniem kwalifikacji w zakresie szkoleń komputerowych; 

d) posiadają wykształcenie co najwyżej średnie (max. ISCED 3) ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

-osób w wieku 50 lat i więcej lat; 

-osób z terenów miast średnich ; 

e) nie są studentami studiów stacjonarnych lub zaoczonych; 

f) nie są więźniami; 

g) nie są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. 

 

 

Projekt oferuje szkolenia komputerowe dla 350 osób 

w wymiarze 100 godzin zegarowych w grupach maksymalnie 10 

osobowych.  

W ramach kursu Projektodawca zapewnia bezpłatne materiały 

dydaktyczne, tj. podręcznik. 

Projektodawca zapewni bezpłatny egzamin końcowy wraz 

z wydaniem certyfikatu przez zewnętrzną certyfikowaną 

instytucję. 

Kursy kończą się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu ECCC 

DIGCOMP (lub równoważnego) potwierdzającego zdobycie 

przez UP określonych kompetencji cyfrowych. 

 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Rekrutacja realizowana jest w trybie ciągłym od 

01.02.2020 do wyczerpania miejsc. 

 

BIURO PROJEKTU: 

Severn Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 72, 39-200 Dębica 

tel. 533 338 152 

http://severn.com.pl/komputerypodkarpacie/ 

 

http://severn.com.pl/komputerypodkarpacie/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://severn.com.pl/komputerypodkarpacie/


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 

Podkarpaccy specjaliści ICT 
RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 400 osób dorosłych 

wyłącznie w wieku 25 lat i więcej, wykazujących lukę kompetencyjną 

w zakresie TIK oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do 

edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby 

w wieku 50 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na 

obszarze woj. podkarpackiego, z własnej inicjatywy zainteresowane są 

nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji 

lub kwalifikacji cyfrowych. Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 

30% osób zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta 

średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

Wsparcie zasadniczo skierowane jest do osób dorosłych 

nieprowadzących działalności gospodarczej. 

 

 

W ramach projektu zaplanowane jest wsparcie w postaci 

Szkolenia TIK zgodnych z Ramą Kompetencji Cyfrowych 

DIGCOMP zakończonego procesem walidacji i certyfikacji 

(egzamin ECCC).  

Projekt przewiduje szkolenia TIK na pełnym poziomie 

podstawowym "A". 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Rekrutacja ciągła w okresie od 09.2020 r. do 07.2021 r. w 

miesięcznych turach. 

 

 

BIURO PROJEKTU: 

Innowacyjne Centrum Rozwoju S.C. 

ul. Targowa 7 37-464 Stalowa Wola 

tel. 508 331 811 

e-mail: biuro@podkarpaccy-specjalisci-ict.pl 

 

 

http://podkarpaccy-specjalisci-ict.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://podkarpaccy-specjalisci-ict.pl/


 

 

 

 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 

AKADEMIA IT SAGITUM 
RPO WP 2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

Grupę docelową projektu będzie stanowić 390 osób dorosłych (w tym 117 

kobiet). 

Projekt skierowany jest do: 

a) osób w wieku powyżej 25 lat; 

b) uczących się, pracujących lub zamieszkujących w województwie 

podkarpackim (w rozumieniu przepisów KC); 

c) osób nie uczestniczących w podobnym wsparciu i nie prowadzących 

działalności gospodarczej - szczególnie do osób: o niskich kwalifikacjach, 

w wieku 50 lat i więcej, osób niepełnosprawnych, posiadających Kartę Dużej 

Rodziny; 

d) szczególnie osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) miasta 

średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, czyli 

Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, 

Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg. 

 

Projekt przewiduje realizację następujących szkoleń 

komputerowych: 

1) WMS – jest to wykorzystywanie możliwości dostarczanych 

przez zintegrowane systemy zarzadzania i obsługi –      

Poziom C; 

2) Zarządzanie produkcją – Poziom C; 

3) RPA i BPS – nauka pracy z automatami softwarowymi oraz 

„Business Process System” - Poziom C; 

4) Gromadzenie i przechowywanie danych – Poziom C; 

5) ERP-„Enterprise resource planning” – Poziom C; 

6) Podstawy wykorzystywania narzędzi TIK w codziennym 

funkcjonowaniu osób i firm – Poziom A i B. 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Nabór w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.  

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 do 

31.04.2022. 

 

BIURO PROJEKTU: 

Sagitum S.A. 

ul. Jana Twardowskiego 9 

35-302 Rzeszów 

tel. 667 848 884 

e-mail: akademia@sagitum.pl 

http://akademia.sagitum.pl/ 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 
Z certyfikatem cyfrowym po awans życiowy - 

kursy komputerowe dla osób po 50 roku życia 
RPO WP 2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

Grupę docelową projektu będzie stanowić 400 osób dorosłych (250K; 150M) 

w wieku 50 lat i więcej, wykazujących największą lukę kompetencyjną 

w zakresie obsługi komputera oraz posiadających największe potrzeby 

w dostępie do edukacji, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze 

woj. podkarpackiego, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem 

kwalifikacji cyfrowych. 

 

Co najmniej 50% uczestników stanowić będą: 

a) osoby posiadające wykszt. do poziomu ISCED 3 włącznie; 

b) osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie lub 

miasta średnie tracące funkcje społ.-gosp.: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, 

Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola 

lub Tarnobrzeg. 

 

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji otrzymają: 

- osoby z niepełnosprawnościami; 

- Kobiety; 

- osoby o niskich kwalifikacjach (wykszt. do ISCED3); 

- rodzice samotnie wychowujący dzieci lub rodzice posiadający Kartę Dużej 

Rodziny. 

 

 

 

75 h dydaktycznych kursu komputerowego zgodnego 

z DIGCOMP na poziomie A lub B w ramach 3 modułów 

tematycznych: 

1) Obszar I ,,Informacja”; 

2) Obszar II ,,Komunikacja”; 

3) Obszar III ,,Tworzenie treści”. 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Nabór w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 do 

31.12.2021. 

 

BIURO PROJEKTU: 

Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego 

MITEINANDER s.c Beata Zawada i Zbigniew Zawada  

Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl 

tel. 16 676 82 20 

e-mail: biuro@miteinander.edu.pl 

http://www.certyfikatcyfrowy.miteinander.edu.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 

Stawiam na kompetencje cyfrowe II 
RPO WP 2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

Grupę docelową projektu będzie stanowić 360 osób dorosłych wykazujących 

największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadający największe 

potrzeby w dostępie do edukacji, w wieku 25 lat i więcej, które z własnej 

inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych. 

 

Uczestnikami projektu będą zarówno kobiety i mężczyźni, pełnosprawni 

i niepełnosprawni, o różnym statusie na rynku pracy, różnym miejscu pracy, 

które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa 

podkarpackiego. 

 

144 uczestników projektu to osoby, które spełniają przynajmniej jeden 

z poniższych warunków: 

a) osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie; 

b) osoby w wieku 50 lat i więcej; 

c) osoby z niepełnosprawnościami; 

d) rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny. 

 

90 uczestników projektu to osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów 

KC) miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

(Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, 

Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg). 

 

 

Projekt przewiduje realizację szkoleń komputerowych 

w wymiarach: 

1) poziom podstawowy A - 75 godz. (5 modułów x 15h ) – 

210 osób; 

2) poziom średnio zaawansowany B - 100 godz. (5 modułów 

x 20h) - 150 osób. 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Nabór w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 do 

30.04.2022. 

 

BIURO PROJEKTU: 

New English School Michalina Gromadzka-Róg  

35-021 Rzeszów, ul. Wincentego Pola 18 

tel. 17 852 72 63, 608 030 060 

e-mail: rzeszow@newenglish.pl 

https://newenglish.pl/new-english-school-michalina-gromadzka-rog-stawiam-na-kompetencje-cyfrowe-ii/unia-europejska/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 

Podkarpacka Akademia Kwalifikacji ICT 
RPO WP 2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

Grupę docelową projektu będzie stanowić 360 (198K/162M) mieszkańców 

woj. podkarpackiego (wg KC). 

Uczestnikiem/czką Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie 

następujące warunki: 

a) zamieszkująca na terenie woj. podkarpackiego; 

b) w wieku 25 lat i więcej; 

c) zgłaszająca się do projektu z własnej inicjatywy; 

d) z brakiem lub śladową znajomością obsługi komputera; 

e) nieprowadząca działalności gospodarczej; 

f) nieuczestnicząca w podobnym wsparciu/w innym projekcie finansowanym 

z EFS, w szczególności w ramach poprzednich edycji konkursowej w działaniu 

9.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Na dodatkowe punkty mogą liczyć: 

- Osoby z wykształceniem do ISCED3; 

- Osoby w wieku 50 lat i więcej; 

- Osoby z niepełnosprawnością; 

- Osoby zamieszkujące w miastach średnich lub miastach średnich tracących 

funkcje społeczno- gospodarcze w województwie podkarpackim; 

- Osoby zamieszkujące na wsi; 

- Osoby pozostające bez zatrudnienia; 

- Kobiety; 

- Osoby posiadające dochody poniżej minimum socjalnego na członka rodziny. 

 

Projekt obejmuje wsparcie w postaci kursu obsługi 

komputera zgodnie z DIGCOMP na poziomie A wraz 

z egzaminem certyfikacyjnym ECCC DIGCOMP lub 

równoważnym. 

 

Program szkolenia obejmuje 110 godzin zajęć na poziomie A 

w zakresie 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnych z ramą 

kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital 

Competence Framework. 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Nabór w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. 

Okres realizacji projektu: od 01.08.2020 do 

30.06.2022. 

 

BIURO PROJEKTU: 

„PRETENDER” Adrian Wronka 

Krosno 38-400, ul. Mickiewicza 31 

tel. 794 722 223 

 

http://kwalifikacje-podkarpackie.pl/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 
Podkarpacki Program Włączenia Cyfrowego 

RPO WP 2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

Grupę docelową projektu stanowi 360 osób (200K/160M) z obszaru 

województwa podkarpackiego, w wieku  25 lat i więcej, które z własnej 

inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji 

cyfrowych i uczestnictwem w Projekcie, w tym: 

 

a) osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim)  – 

minimum 288 osoby (160 kobiet, 128 mężczyzn); 

b) osoby w wieku 50 lat i więcej – minimum 144 osób (80 kobiet, 64 

mężczyzn); 

c) osoby zamieszkujące miasta średnie (tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, 

Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, 

Tarnobrzeg) – minimum 90 osób (50 kobiet, 40 mężczyzn). 

 

Udział w projekcie będą mogły wziąć zarówno osoby pracujące, jak 

i pozostające bez zatrudnienia (zamierzające podjąć pracę̨̨̨). 

 

Z udziału w projekcie wykluczeni są  przedsiębiorcy oraz osoby, które 

uczestniczyły już w analogicznym wsparciu w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

Projekt obejmuje 36 szkoleń komputerowych opartych 

o moduły ECDL, zakończonych egzaminami i certyfikacją 

ECDL, w tym: 

 

1) 16 szkoleń w wymiarze 64h obejmujących 3 obszary 

kompetencji (Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści) dla 

160 osób; 

2) 12 szkoleń w wymiarze 72h obejmujących 4 obszary 

kompetencji (Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, 

Bezpieczeństwo) dla 120 osób; 

3) 8 szkoleń w wymiarze 80h obejmujących 5 obszarów 

kompetencji (Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, 

Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów) dla 80 osób – 

(8 grup po średnio 10 osób). 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Nabór w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. 

Okres realizacji projektu: od 01.08.2020 do 

31.12.2021. 

 

BIURO PROJEKTU: 

NETBUD Tomasz Ostatek  

ul. Przemysłowa 5 lokal 22, 35-105 Rzeszów 

tel. 880 226 915 

e-mail: biuro@obslugiwackomputer.pl 

http://www.obslugiwackomputer.pl/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 

Komputer 
RPO WP 2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

Grupę docelową projektu będzie stanowić 200 osób w wieku 25 lat i więcej 

oraz co najmniej 40% uczestników spełnia przynajmniej jeden z poniższych 

warunków:  

a) osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie; 

b) osoby w wieku 50 lat i więcej; 

c) rodzice samotnie wychowujący dzieci lub rodzice posiadający Kartę Dużej 

Rodziny; 

d) osoby z niepełnosprawnościami. 

 

Na dodatkowe punkty mogą liczyć: 

- osoby w wieku 50+; 

- osoby o niskim wykształceniu; 

- kobiety; 

- osoby  z niepełnosprawnościami; 

- rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny. 

 

Projekt skierowany jest  do osób zamieszkujących, uczących się lub 

pracujących terenie województwa podkarpackiego. 

 

Szkolenia z obsługi komputera w wymiarze 80 godzin: 

1) na poziomie podstawowym A, lub 

2) na poziomie średnio zaawansowanym B. 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Nabór w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. 

Okres realizacji projektu: od 01.08.2020 do 

30.06.2022. 

 

BIURO PROJEKTU: 

HYBRYDA Katarzyna Wolak  

Dębica, ul. Krótka 4 

tel. 506 203 462, 14 627 22 82 

e-mail: hybryda.debica@wp.pl 

https://www.hybryda.com.pl/wp/?page_id=2442&paged=2 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 

Informacje uTajnione 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

Grupę docelową projektu będzie stanowić 250 osób w wieku 25 lat 

i więcej (od dnia 25 urodzin), które uczą się, pracują lub zamieszkują na 

obszarze województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego), zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem, 

uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji cyfrowych, wykazujących największą lukę kompetencyjną 

w zakresie TIK oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do 

edukacji, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą oraz osób, które uczestniczą/uczestniczyły w podobnym 

wsparciu/ w innym projekcie finansowanym z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w szczególności w ramach poprzednich edycji konkursu 

w Działaniu 9.3. 

Osoby należące do grup preferowanych podczas rekrutacji otrzymają 

dodatkowe punkty premiujące tj.: 

a) osoby o niskich kwalifikacjach posiadające wykształcenie do poziomu 

ISCED 3 włącznie; 

b) osoby w wieku 50 lat i więcej; 

c) osoby z niepełnosprawnościami; 

d) rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny; 

e) osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 

miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-

gospodarcze,(Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, 

Nisko,Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola lub 

Tarnobrzeg); 

f) osoby zatrudnione w administracji publicznej lub ochronie zdrowia; 

g) osoby pełniące służbę, będące członkiem lub osobą zatrudnioną 

w ramach systemu ratowniczego (np. Krajowy system ratowniczo-

gaśniczy, Państwowe Ratownictwo Medyczne), policji, siłach zbrojnych. 

 

 

 

Projekt przewiduje realizację następujących kursów 

komputerowych: 

1) Kurs kwalifikacyjny: ECDL/VCC: moduł IT SECURITY + moduł 

RODO; 

2) Kurs kwalifikacyjny: Bezpieczeństwo informacji - ISO 27001 

Audytor wewnętrzny; 

3) Kurs kompetencyjny: Cyberbezpieczeństwo; 

4) Kurs kompetencyjny: Techniki Hackingu i Cyberprzestępczości 

– wprowadzenie do hacking  w praktyce. 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Rekrutacja:  

  2 nabory w okresie styczeń – wrzesień 2021r. 

  1 termin naboru - zakończony  

Planowany 2 termin –czerwiec 2021 r. 

 

BIURO PROJEKTU: 

CDG PRO Sp. z o.o 

Świlcza 145b, 36-072 Świlcza 

tel. 607 045 700 

e-mail: rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl 
 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/it/ 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 

Umiejętności ku przyszłości 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia 

następujące warunki: 

a) jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podkarpackiego; 

b) z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, uzupełnienia lub 

podwyższenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych; 

c) jest osobą w wieku 25 lat i więcej, wykazującą lukę kompetencyjną 

w zakresie TIK raz posiadających największe potrzeby w dostępie do 

edukacji; 

d) nie prowadzi działalności gospodarczej; 

e) nie uczestniczyła w podobnym wsparciu, w innym projekcie 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego (w szczególności w ramach poprzednich edycji 

konkursu w Działaniu 9.3). 

 

Co najmniej 40% uczestników będzie spełniać przynajmniej jeden 

z poniższych warunków:  

- osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie; 

- osoby w wieku 50 lat i więcej; 

- osoby z niepełnosprawnościami; 

- rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny. 

 

Podczas rekrutacji przyznane zostaną dodatkowe punkty za 1 kryterium 

premiujące  dla osób w szczególnie trudnej sytuacji, tj.  

 zamieszkanie w miastach średnich lub miastach średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze; 

 z dochodami na członka rodziny poniżej 600zł; 

 kobiety. 

 

Szkolenia TIK przewidziane są dla 350 osób, w tym na poziomie 

podstawowym "Europejski Certyfikat Kompetencji 

Informatycznych" dla 150 osób i na poziomie średnio 

zaawansowanym "Europejski Certyfikat Kompetencji 

Informatycznych"  dla 200 osób. 

 

Szkolenia zostaną zrealizowane w wymiarze: 

1) Poziom podstawowy 80 godzin dydaktycznych:  

Wszystkie kompetencje cyfrowe będą realizowane na 

poziomie A.  Będzie zrealizowanych 5 modułów: Informacja 

(16h); Komunikacja (24h); Tworzenie treści (16h); 

bezpieczeństwo (16h);  Rozwiązywanie problemów (8h); 

2) Poziom średnio zaawansowany 104 godziny 

Wszystkie kompetencje cyfrowe będą realizowane na 

poziomie B. Będzie zrealizowanych 5 modułów: Informacja 

(16h); Komunikacja (24h); Tworzenie treści (24h); 

Bezpieczeństwo(24h); Rozwiązywanie problemów (16h). 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Rekrutacja cykliczna z zastosowaniem tur, planuje się co 

najmniej dwa nabory w miesiącu, począwszy od czerwca 

2021, a skończywszy na marcu 2022r. 

 

BIURO PROJEKTU: 

Fundacja Cooperante 

ul. Asnyka 1/2 

35-001 Rzeszów 

tel. 575 400 315 

e-mail:  fundacjacooperante@gmail.com 

 

 

 
 

https://www.cooperante.pl/umiejetnosci-ku-przyszlosci-o-projekcie/ 

 
 

 

 

 

mailto:fundacjacooperante@gmail.com
https://www.cooperante.pl/umiejetnosci-ku-przyszlosci-o-projekcie/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 

TIK - TAK 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

Projekt skierowany jest do 450 osób, które: 

a) zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego); 

b) są osobami w wieku powyżej 25 roku życia; 

c) uczą się lub są osobami bezrobotnymi / nieaktywnymi zaw. lub 

osobami pracującymi; 

d) z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem umiejętności I kompetencji komputerowych; 

e) zobowiązują się do przystąpienia do egzaminu celem uzyskania 

międzynarodowego certyfikatu ECDL wzakresie znajomości obsługi 

komputera. 

 

Premiowane dodatkowymi punktami: 

- osoby w wieku powyżej 50 lat; 

- osoby niepełnosprawne; 

- osoby z wykształceniem max. ISCED 3; 

- osoby zamieszkujące w miastach średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze; 

- osoby, rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny. 

 

Program kursu obejmuje 5 obszarów tematycznych TIK i 21 z 21 

kompetencji cyfrowych zgodnie ze Standardem wymagań dla 

kompetencji cyfrowych.  

Kurs składa się z 6 Modułów; 4 Moduły z poziomu BASE i  

2 Moduły z poziomu STANDARD.  

Poziom BASE: 

1) B1 Podstawy pracy z komputerem;  

2) B2 Podstawy pracy w sieci; 

3) B3 Przetwarzanie tekstów; 

4) B4 Arkusze kalkulacyjne. 

Poziom STANDARD: 

1) S3 IT Security; 

2) S9 Rozwiązywanie problemów. 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Nabór prowadzony w sposób ciągły.  
Okres realizacji projektu: 01.08.2020r. – 30.06.2022r. 

 

BIURO PROJEKTU: 

GD CONSULTING NON-PROFIT Sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 1, pok.24, 39-300 Mielec 

tel. 780 050 956 

email: biuro@gd-consulting.pl 

http://gd-consulting.pl/tik-tak/aktualnosci 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://gd-consulting.pl/tik-tak/aktualnosci


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 

Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą 

przyszłość w społeczeństwie informacyjnym  

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

Projekt skierowany jest do 350 osób, w tym min. 150 kobiet w wieku 

powyżej 25 lat, które: 

a) uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. Podkarpackiego; 

b) z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych; 

c) nie prowadzą działalności gospodarczej; 

d) nie uczestniczyły w takim samym wsparciu w innym projekcie 

finansowanym z EFS. 

Preferencje dla: 

– osób w wieku powyżej 50 lat; 

– osób z wykształceniem co najwyżej średnim; 

– osób nieaktywnych zawodowo; 

– osób z niepełnosprawnością; 

– kobiet; 

– rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny; 

– osób zamieszkujących miasta średnie lub miasta średnie tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, 

Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa 

Wola, Tarnobrzeg. 

1) Szkolenie z umiejętności komputerowych przygotowujące do 

uzyskania Certyfikatów Umiejętności Komputerowych (CUK-pp) 

I ECDL BASE; 

2) Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor 

Professional na dwóch poziomach zaawansowania; 

3) Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD na 3 poziomach 

zaawansowania. 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Nabór prowadzony w sposób ciągły. Realizacja projektu 

kończy się z dniem 30.06.2022r. 

 

BIURO PROJEKTU: 

Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej   

ul. Plac Śreniawitów 9/1 

35-032 Rzeszów 

tel. 17 740 22 25, 691 182 539, 784 405 402 

email: biuro@cras.org.pl 

 

http://cras.org.pl/kwalifikacje-cyfrowe-szansa-na-lepsza-przyszlosc-w-spoleczenstwie-informacyjnym/ 

www.educonsult.net.pl 
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Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 

Nabywamy kompetencje cyfrowe 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

Uczestnikami projektu będzie 350 (210 kobiet/ 140 mężczyzn) osób 

dorosłych (w wieku 25 lat i więcej) wykazujących największą lukę 

kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadających największe potrzeby 

w dostępie do edukacji, które uczą się, pracują lub zamieszkują na 

obszarze woj. podkarpackiego i z własnej inicjatywy zainteresowane są 

nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, 

kompetencji i kwalifikacji cyfrowych. 

Co najmniej 40% (tj. 140 osób) Uczestników/ czek Projektu będą 

stanowić: 

a) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie na 

poziomie ISCED 3): minimum 70 osób; 

b) osoby w wieku 50+: minimum 50 osób; 

c) osoby z niepełnosprawnościami; 

d) rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny. 

Co najmniej 25% (tj. 88 osób) Uczestników/ czek Projektu będą stanowić 

osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze tj.: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, 

Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, 

Tarnobrzeg. 

 

Projekt zakłada realizację wsparcia w następującej postaci: 

1) szkolenie z zakresu: MODUŁ INFORMACJA I TWORZENIE 

TREŚCI – poziom zaawansowania – podstawowy A; 

2) szkolenie z zakresu: MODUŁ KOMUNIKACJA – poziom 

zaawansowania – podstawowy A; 

3) szkolenie z zakresu: MODUŁ BEZPIECZEŃSTWA – poziom 

zaawansowania – średnio zaawansowany B. 

 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w 5 edycjach:  

III edycja- od dnia 01.06.2021 r. do dnia 15.06.2021 r. 

IV edycja- 8.2021 

V edycja- 10.2021 

 

BIURO PROJEKTU: 

STAWIL Sp. z o.o. 

ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów  

tel. 793 795 130, 17 307 00 90 

email: cyfrowe@stawil.pl 

   

https://cyfrowe.stawil.pl/index.php 
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Osoby fizyczne 

TYTUŁ PROJEKTU 

Podkarpacie stawia na kompetencje cyfrowe 

RPO WP 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 

W projekcie udział weźmie 360 osób (205 kobiet, 155 mężczyzn) 

zainteresowanych uzyskaniem wsparcia oferowanego w Projekcie. 

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób, które spełniają łącznie 

następujące kryteria: 

a) są w wieku 25 lat i więcej; 

b) uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 

na terenie województwa podkarpackiego; 

c) z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych; 

d) nie uczestniczą/nie uczestniczyły w podobnym wsparciu/ w innym 

projekcie finansowanym z Europejskiego Fundusz Społecznego, w 

szczególności w ramach poprzednich edycji konkursu w działaniu 9.3; 

e) nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Co najmniej 40% (tj. 144 osoby) Uczestników/Uczestniczek projektu 

będą stanowić: 

a) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie na 

poziomie ISCED 3): minimum 30 osób; 

b) osoby w wieku 50+: minimum 12osób; 

c) osoby niepełnosprawne; 

d) rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny. 

Co najmniej 25% (tj. 92 osoby) Uczestników/Uczestniczek projektu będą 

stanowić osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta średnie tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, 

Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa 

Wola, Tarnobrzeg. 

 

1) SZKOLENIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH DIGITAL 

COMPETENCES (DC):na poziomie podstawowym oraz średnio 

zaawansowanym składające się z 3 modułów: 

 DC M1 informacja 

 DC M2 komunikacja 

 DC M3 tworzenie treści 

2) SZKOLENIA W OBSZARZE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH – 

IT: 

na poziomie podstawowym oraz średnio zaawansowanym: 

 IT M2 edycja dokumentów 

 IT M3 obliczenia arkuszowe 

na poziomie podstawowym: 

 IT M4 bazy danych 

na poziomie średnio zaawansowanym: 

 IT M8 grafika biznesowa 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły aż do momentu 

wyczerpania miejsc na dane szkolenie w danym trybie. 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2020 r. do 

30.06.2022 r. 

 

BIURO PROJEKTU: 

BD Center sp. z o. o. 

Aleja Armii Krajowej 80 

35-307 Rzeszów 

tel. 795 578 685 

e-mail: biuro@bdcenter.pl 

http://tik.bdcenter.pl/index.php 

 

 

 

 

 

http://tik.bdcenter.pl/index.php
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https://www.youtube.com/channel/UCWiDj86sxGZev9G9_4kV7QQ
http://www.facebook.com/gpirzeszow
https://www.instagram.com/funduszepodkarpackie/
http://www.twitter.com/FunduszeP

