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Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz.1182 z późniejszymi zmianami.”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Formularz *
wniosku o wyszukanie partnera 
w ramach mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 


1. Dane instytucji poszukującej partnera:
Nazwa instytucji:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu
Kraj:
Polska
Forma prawna:
Stowarzyszenie
Adres:
Ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl
Tel./faks /e-mail:
166782404
Osoba do kontaktu:
Renata Lewicka 
Oś priorytetowa Programu, której dotyczy planowany projekt
Właściwe podkreślić!


Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
2. Profil poszukiwanej instytucji partnerskiej
Forma prawna:
Właściwe podkreślić!
Stowarzyszenie/fundacja 
	Samorząd
Instytucja kultury
Szkoła 
inne (jakie?)……………………………………………………
Dodatkowe warunki i oczekiwania
Opisać!

3. Opis propozycji projektu:
Krótki opis projektu:
Max 400 znaków
Mikroprojekt indywidualny z zakresu uczenia się przez całe życie.

Temat do ustalenia, w zakresie „Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji programów/inicjatyw na potrzeby edukacji specjalistycznej i zawodowej oraz rozwiązań modelowych w szkolnictwie i placówkach kształcenia ustawicznego, a także dobrych praktyk w zakresie zarządzania edukacją”:
- przedsiębiorczość,
- modernizacja kształcenia pod potrzeby rynku pracy,
- certyfikaty i uprawnienia zawodowe,
- doradztwo zawodowe,
- edukacja wybranych grup docelowych.
Działania:
- konferencje,
- wizyty studyjne,
- ewentualne szkolenia na terenie Słowacji i Polski dla uczestników projektu.
Uczestnicy:
Osoby w różnym wieku i statusie na rynku pracy, zainteresowane nabywaniem kwalifikacji. 
Użytkownicy:
- stowarzyszenia, szkoły,
- przedsiębiorcy,
- lokalne społeczności.
Oczekiwana rola instytucji partnerskiej:
Max 200 znaków 
	Wspólne przygotowanie projektu.

2. Współpraca na każdym etapie realizacji projektu:
-rekrutacja uczestników,
- konsultowanie wypracowanych programów, narzędzi,
- promocja projektu w lokalnym otoczeniu.
3. Utrzymanie efektów projektu po zakończeniu.
* formularz należy wysłać faxem na numer 17 852 52 05 oraz mailem: sekretariat@karpacki.pl 

