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Zrealizowane projekty
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER

Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnctwo

wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego,
edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

●

Zrealizowane projekty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego - RPO WO 2014-2020

Realizacja RPO WO 2014-2020 przyczynić się ma do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz poprawy jakości życia w
wielokulturowym regionie opolskim.

●

Zrealizowane projekty

Program Erasmus+

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału
kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz
wyzwania, które przed nią stoją.

●

Zrealizowane projekty

Kapitał Ludzki - PO KL

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów
ludzkich poprzez: wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia
społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy partnerskiego państwa i przyjaznej administracji. W
ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału
adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw oraz promocja zdrowia osób pracujących, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i
skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa.

●

Projekty zrealizowane

Program Gundtvig

Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na

poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych - ich
słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających
szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a
także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

●

Zrelizowane projekty

Programy SPO RZL

Głównym celem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich jest budowa otwartego, opartego na

wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Cel ten jest zgodny
z celem strategicznym UE przyjętym w 2000r. podczas szczytu Lizbońskiego Rady Europejskiej, zgodnie z którym UE powinna stać się
najbardziej konkurencyjną, dynamiczną i opartą na wiedzy gospodarką światową, zdolną do stałego wzrostu gospodarczego z większą ilością
lepszych miejsc pracy i większą spójnością społeczną. Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. poprzez realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

●

Projekty zrealizowane

Programy ZPORR

Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest tworzenie warunków wzrostu
konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi
gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską (UE).

●

Projekty zrealizowane

Programy PHARE

Program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare SSG) ma na celu zmniejszanie opóźnień i nierównomierności
rozwoju regionów poprzez promowanie aktywności gospodarczej, rozwiązywanie problemów społecznych związanych z rynkiem pracy,
restrukturyzację oraz rozwój infrastruktury. Program jest realizowany w czterech edycjach: 2000, 2001, 2002, 2003.

●

Projekty zrealizowane

Program Leonardo da Vinci

LEONARDO DA VINCI jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej. Program został utworzony w celu podnoszenia
jakości systemów kształcenia, doskonalenia i szkolenia zawodowego w Europie. Realizacja programu przewidziana początkowo na lata
1995-1999 została obecnie rozszerzona jako Leonardo da Vinci II do roku 2006.

●

Projekty zrealizowane

