Wydarzenia organizowane
w ramach Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy
27.01.2020 – 02.02.2020 r.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
L.p.

1.

Nazwa wydarzenia

,,Wspieramy przedsiębiorczość
mieszkańców Krakowa”

Forma wydarzenia

Panel I. Warsztaty dla osób
zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą, którzy poszukują środków
finansowych. Warunki i zasady
otrzymania dotacji z urzędu pracy,
aktualnie realizowane projekty.
Panel II. Inne źródła finansowania
działalności oferowane w ramach
projektów przez Małopolską Agencję
Rozwoju Regionalnego S.A. Pożyczki
preferencyjne, komercyjne formy
wsparcia, „Wsparcie w starcie”, „Dobry
czas na adaptację do zmian” i inne.
Pracownicy MARR oferują pomoc i
opiekę w zakresie funduszy europejskich,

Data i godzina

27.01.2020 r.
Panel I
od godz. 9.00
do 11.15

Panel II
od godz. 11.30
do 14.45

Miejsce
wydarzenia

Adresaci

Kontakt
i forma
zgłoszenia
udziału

Grodzki Urząd
Pracy w
Krakowie
ul. Wąwozowa
34, 31-752
Kraków sala
konferencyjna
pok. 231

Osoby
bezrobotne
i poszukujące
pracy
zainteresowane
otwarciem
działalności
gospodarczej.

Zapisy
od 07.01.2020
r. do
21.01.2020 r.
poprzez
formularz
zgłoszeniowy
dostępny na
stronie
www.gupkrak
ow.pl
Więcej
informacji
udziela Referat
Pozyskiwania i

która obejmuje m.in. dopracowanie
pomysłu, wybór najlepszego źródła
finansowania oraz stałą współpracę przy
realizacji projektu.

Obsługi
Funduszy, tel.
12 68 68 108.
Ilość miejsc
ograniczona

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele
Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
oraz zaproszony przedstawiciel z MARR
2.

3.

(max. 30 osób
na panel)

„Zostań Żołnierzem” - promocja
naboru do Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej

Przedstawiciele Wojskowej Komendy
Uzupełnień oraz zaproszeni żołnierze
jednostek wojskowych z terenu
Garnizonu Kraków będą udzielać
odpowiedzi na pytania dotyczące
rekrutacji, przebiegu i perspektyw służby
wojskowej. Będzie można porozmawiać o
miejscowej jednostce czy znajdującej się
w okolicy uczelni wojskowej.

27.01.2020 r.
od godz. 9.00
do 14.45

Grodzki Urząd
Pracy w
Krakowie
ul. Wąwozowa
34, 31-752
Kraków punkt
informacyjny w
holu
naprzeciwko
wejścia do
urzędu

Osoby
zainteresowane
służbą
wojskową

Zapisy nie są
wymagane.

„Kwalifikacje i kompetencje
pracowników siłą współczesnego
przedsiębiorstwa”

Spotkanie informacyjne skierowane do
pracodawców promujące wsparcie
finansowe przy tworzeniu nowych miejsc
pracy oraz kształcenie ustawiczne
pracodawców i pracowników ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

29.01.2020 r.

Grodzki Urząd
Pracy w
Krakowie
ul. Wąwozowa
34, 31-752
Kraków sala
konferencyjna
pok. 231

Pracodawcy

Zapisy
telefonicznie
od 07.01.2020
r. do
21.01.2020r.
w Referacie
Obsługi
Krajowego
Funduszu
Szkoleniowego
i Organizacji
Szkoleń tel.
12 68 68 234

Podczas spotkania odbędą się warsztaty
z przygotowania wniosków w ramach
poszczególnych form aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych.

Przewidziano
spotkanie dla
dwóch grup:
I grupa od
godz. 9.00 do
11.15

II grupa od
godz. 11.30 do
14.00

Więcej
informacji
udzielają
Stanowiska
Marketingu,
tel. 12 68 68
200.
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4.

Pomoc w rozwoju firmy oferowana
przez Małopolską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A.

Warsztaty na temat:
1. bonów na innowacje,
2. internacjonalizacji,
3. preferencyjnych finansowań
zwrotnych,

30.01.2020 r.
od godz. 9.00
do 13.00
(2 h wykład,
1h
indywidualnych
konsultacji)

Grodzki Urząd
Pracy w
Krakowie
ul. Wąwozowa
34, 31-752
Kraków sala
konferencyjna
pok. 231

Pracodawcy i
przedsiębiorcy

30.01.2020 r.

Fundacja
Współpracy
Polsko –
Ukraińskiej
„U-WORK”
ul. Batorego
2/28
31-135
Kraków

Pracodawcy
zainteresowani
zatrudnieniem
cudzoziemców.

4. bonów/bonów sukcesu,
5. faktoringu jako narzędzia
ułatwiającego płynność finansową,
6. komercyjnych form wsparcia
oferowanych przez MARR.
Możliwość indywidualnych konsultacji.
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Konsultacje dla pracodawców - „Jak
legalnie zatrudnić cudzoziemca”

Konsultacje indywidualne na temat
obowiązujących przepisów prawa
dotyczących legalnego zatrudniania
cudzoziemców w Polsce.

od godz. 14.00
do 17.00

Ilość miejsc
ograniczona
(max. 30 osób)
Zapisy od
07.01.2020 r.
do 21.01.2020
r. poprzez
formularz
zgłoszeniowy
dostępny na
stronie
www.gupkrak
ow.pl
Więcej
informacji
udzielają
Stanowiska
Marketingu,
tel. 12 68 68
200.
Ilość miejsc
ograniczona
(max. 30
osób)
Zapisy nie są
wymagane.
Więcej
informacji
udziela Dział
Obsługi
Zatrudnienia
Cudzoziemcó
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w, tel. 12 68
68 219.
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