
 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja 

Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość 

merytoryczną. 
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University of National and World 
Economy (UNWE), Bułgaria – 
Koordynator 
https://www.unwe.bg/ 

 

Finance & Banking, Associazione 
per lo Sviluppo Organizzativo e 
delle Risorse Umane, 
(Associazione Effebi), Włochy 
https://www.asseffebi.eu/  

 

 Centro Studi per L'innovazione 
D'impresa Srl (CESPIM), Włochy 
http://cespim.com/ 

 

 
Fachhochschule des 
Mittelstandes (FHM), Niemcy 
https://www.fh-mittelstand.de/ 

 

 
Bulgarian Industrial Association 
(BIA), Bułgaria 
https://www.bia-bg.com/ 

 

 Przedsiebiorstwo 
Wielobranzowe Interkres Spolka 
Jawna Sylwester Smyk i Zbigniew 
Mazurek (INTERKRES),  Polska 
https://interkres.pl/ 

 

 
PAIZ Konsulting, Polska 
https://www.paiz.com.pl/ 

 

 
S.C. Formare Manageriala in 
Turism – (FMT S.R.L.), Rumunia 
www.sfmt.ro 

 

  

“ORGANIZACJE POWINNY AKTYWNIE 

PODNOSIĆ KOMPETENCJE SWOICH 

PRACOWNIKÓW, BY MÓC ODPOWIEDZIEĆ 

NA ZMIENIAJĄCE SIĘ WYMAGANIA WOBEC 

PRZEDSIĘBIORSTW ERY CYFROWEJ”  
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 DLA KOGO? 

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę 

podniesienia kwalifikacji trenerów, tak aby mogli 

prowadzić efektywniejsze szkolenia z zakresu 

kompetencji cyfrowych, korzystając przy tym z 

nowych technologii. Stanowi to konieczny 

warunek podniesienia kompetencji cyfrowych 

nisko wykwalifikowanych pracowników sektora 

meblarskiego, a co za tym idzie podniesienia ich 

konkurencyjności na rynku pracy i zwiększenia 

poziomu adaptacji do nowoczesnego 

społeczeństwa. 

Grupy docelowe projektu: 

 Trenerzy szkolący pracowników sektora 

meblarskiego w zakresie kompetencji 

cyfrowych i Przemysłu 4.0 

 Organizacje zajmujące się edukacją dorosłych 

 Dostawcy szkoleń z kompetencji cyfrowych 

 Uczelnie wyższe 

 Centra badawcze 

 Ustawodawcy 

 NGO 

 CELE PROJEKTU 

Celem projektu jest wsparcie trenerów 

w nabywaniu umiejętnosci niezbędnych do 

nauczania kompetencji cyfrowych nisko 

wykwalifikowanych pracowników sektora 

meblarskiego, w celu zagwarantowania 

zrównoważonego wzrostu sektora i wsparcia 

osobistego i zawodowego rozwoju pracowników 

oraz ich konkurencyjności na rynku pracy. 

W ramach projektu zostanie opracowany 

program szkolenia dla trenerów, jak również 

materiały i innowacyjne narzędzia edukacyjne: 

 wspierające szkolenia 

 przeznaczone dla nisko wykwalifikowanych 

pracowników 

  

  

   OCZEKIWANE REZULTATY 

 Program szkoleniowy dla trenerów z zakresu 

prowadzenia szkoleń dla pracowników sektora 

meblarskiego z kompetencji cyfrowych 

i Przemysłu 4.0 

 Zestaw narzędzi i materiałów do prowadzenia 

szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych i 

Przemysłu 4.0 wśród pracowników sektora 

meblarskiego  

 Platforma DigiFInd zawierająca zadania  

i materiały szkoleniowe dla trenerów  

i pracowników sektora meblarskiego  

 1 Europejskie Seminarium Konsultacyjne we 

Włoszech 

 5 Krajowych Warsztatów Konsultacyjnych w 

Bułgarii, Włoszech, Niemczech, Polsce  

i Rumunii 

 Konferencja Upowszechniająca w Bułgarii 

   

 
 

   

 


