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Przykład 1: osoba bezrobotna chce wziąć udział w szkoleniu komputerowym.
W polu grupy docelowe należy wybrać: osoby niepracujące lub osoby
bezrobotne lub osoby nieaktywne zawodowo; w polu forma wsparcia –
informatyka lub szkolenia.
Przykład 2: szukamy wszystkich szkoleń językowych.
Pole grupy docelowe należy pozostawić przy domyślnym ustawieniu
(tzn. wybierz grupy docelowe), natomiast w polu forma wsparcia należy
wybrać: języki obce; kliknąć przycisk Szukaj.
W dolnej części strony wyświetlona zostanie lista projektów spełniających powyższe kryteria.
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Zamierzasz uzupełnić, zmienić lub nabyć nowe
kwalifikacje zawodowe, zajrzyj na stronę

www.pokl.wup-rzeszow.pl
Baza projektów
PO KL

Jeżeli wyszukanie właściwego projektu będzie sprawiać trudności zapraszamy do odwiedzenia Punktu Informacyjnego PO KL zlokalizowanego
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, do kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów
tel.: 17 850 92 00, 850 92 35
e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

KAPITAŁ LUDZKI

Ulotka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na stronie internetowej prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy
wdrażający Program Operacyjny Kapitał Ludzki znajduje się Baza projektów PO KL, które finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanych na terenie Podkarpacia.
W Bazie Projektów wyświetlane są tylko aktualnie realizowane projekty.
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Korzystanie z wyszukiwarki
Po kliknięciu nagłówka Baza projektów PO KL na stronie wyświetlona
zostanie wyszukiwarka projektów, która pozwala „przefiltrować” zasoby
strony wg wybranych słów kluczowych z zakresu grupy docelowej i formy
wsparcia.

spowoduje rozwinięcie w każdym z pól wyboru
Kliknięcie przycisku
listy, z której należy wybrać odpowiednią kategorię.
PO KL wspiera wszystkie osoby, które są zainteresowane uzupełnianiem,
zmienianiem lub nabywaniem nowych kwalifikacji zawodowych stąd też
na liście grupy docelowe można znaleźć takie kategorie jak np. osoby
niepracujące, pracujące, niepełnosprawne, po 45 roku życia, młodzież,
dzieci itp.
Z kolei pole wyboru forma wsparcia pozwala zawęzić wyszukiwanie do
konkretnego obszaru wsparcia jakim jest zainteresowana osoba korzystająca z wyszukiwarki np. samozatrudnienie, szkolenia, doradztwo, staże, subsydiowane zatrudnienie, wychowanie przedszkolne itp.
Po wybraniu odpowiednich kategorii w polach wyszukiwarki należy kliknąć przycisk
w celu wyświetlenia listy projektów odpowiadających na zapytanie.
Wyszukiwanie projektów można przeprowadzić w oparciu o oba pola wyszukiwania lub tylko jedno z pól.

Wyszukiwanie „manualne”
Baza projektów PO KL pozwala
przeglądać wszystkie oferty szkoleń,
warsztatów, kursów itp. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w podziale na
Priorytety lub poprzez wyświetlenie
tych projektów, w których aktualnie
trwa rekrutacja.
Po kliknięciu na nazwę Priorytet … w postaci listy zostają wyświetlone
wszystkie tytuły aktualnie realizowanych projektów w ramach danego
Priorytetu. Na początku listy znajdują się projekty dodane w ostatnim
czasie. Poniżej listy znajduje się pasek nawigacji, który umożliwia przechodzenie na kolejne strony, na których zamieszczono po 10 tytułów projektów. Kliknięcie wybranego tytułu powoduje wyświetlenie na stronie
tabeli zawierającej opis danego projektu.
Tabela zawiera takie informacje jak np. nazwę firmy realizującej projekt
(beneficjenta), obszar terytorialny z jakiego będą rekrutowani uczestnicy
projektu, opis grupy docelowej (kategorii osób), która kwalifikuje się do
udziału w projekcie, opis formy wsparcia z jakiej można skorzystać będąc
uczestnikiem projektu. Znajduje się tam również numer telefonu do osoby, która udziela informacji dot. terminu rekrutacji jak i szczegółowych
informacji na temat projektu.
Kliknięcie nazwy Rekrutacja w projektach powoduje wyświetlenie na
stronie 10 tytułów projektów, w których trwa aktualnie rekrutacja. Projekty realizowane w ramach Priorytetów VI – IX ułożone są w kolejności
ich zamieszczenia w Bazie projektów PO KL od „najświeższych” do „najstarszych”. Nawigowanie odbywa się w sposób opisany powyżej.
Nie ma możliwości wykorzystania wyszukiwarki projektów w przypadku
korzystania z w/w metod wyszukiwania, gdyż „przekopuje” ona Bazę projektów PO KL całościowo bez podziału na Priorytety i projekty, w których
trwa aktualnie rekrutacja.

