UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest akceptacja przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego założeń projektu własnego pt. „Caps Lock – certyfikowane szkolenia językowe
i komputerowe” przygotowanego przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.4 Edukacja
dorosłych, Poddziałanie, 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych oraz
wyrażenie zgody na podpisanie w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Caps Lock – certyfikowane szkolenia językowe
i komputerowe” tj. udzielenie pełnomocnictwa w tym zakresie Pani Domiceli Kopaczewskiej
- Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
Województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, oraz uchwały Nr 34/1171/15 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia oraz
opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”)
z późn. zm.).
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Departament Edukacji poprzez realizację projektu „Caps Lock – certyfikowane
szkolenia językowe i komputerowe” zrealizuje zadania, które przyczynią się do zwiększenia
szans na zatrudnienie. Głównym celem projektu są kompleksowe szkolenia językowe
i komputerowe. Projekt ten umożliwi osobom dorosłym podnieść swoje kompetencje
zawodowe. Aktualna sytuacja na rynku pracy wymusza potrzebę ciągłego dokształcania się,
w związku z tym atrakcyjność pracownika wzrasta poprzez nabycie poszukiwanych
kwalifikacji. Dlatego głównym celem naszego projektu jest wyposażenie jego uczestników
w wiedzę i umiejętności umożliwiające im utrzymanie aktywności zawodowej i/lub zdobycie
zatrudnienia bądź możliwości nauki i zyskania wiedzy, której wcześniej nie mieli możliwości
osiągnąć. Projekt przyczyni się do zwiększenia kompetencji osób dorosłych należących
do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych, promowania
kompetencji dostosowanych do aktualnych potrzeb na rynku pracy. Wpłynie na podniesienie
atrakcyjności oferty edukacyjnej i jakości kształcenia ustawicznego w celu zwiększenia
szansy zatrudnienia oraz zwiększy umiejętności praktyczne osób dorosłych uczestniczących
w projekcie w stosunku do aktualnych wymagań na rynku pracy. Ideą jest zwiększanie
kompetencji, kwalifikacji i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Projekt ma za zadanie
ułatwić awans zawodowy, polepszyć warunki zatrudnienia oraz atrakcyjność na rynku pracy.
5. Ocena skutków regulacji:
Powyższe umożliwi zrealizowanie przez Departament Edukacji pełnego zakresu
rzeczowego projektu oraz osiągnięcie założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników
realizacji celów projektu. Przedmiotowy projekt posłuży sprawnej realizacji działań
realizowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

