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W  t y m  
n u m e r z e :  

S Ł O W O  W S T Ę P N E  
Drugi numer Newslettera pragniemy dedykować wszystkim mieszkańcom województwa 
podkarpackiego, którzy zainteresowani są nauką języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.  
 

   
 

 
Osoby fizyczne 

PODKARPACKA AKADEMIA JĘZYKOWA 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 

Kurs przeznaczony jest dla osób 
zarówno pracujących jak i 
bezrobotnych, które: 
� zamieszkują na terenie 

powiatu tarnobrzeskiego i 
� mają 25 i więcej lat oraz 

wykształcenie co najwyżej 
średnie lub 

� mają 50 i więcej lat bez 
względu na poziom 
wykształcenia 

 

Poziomy zaawansowania: od A1 – 
kurs dla początkujących do B2 – 
kurs dla zaawansowanych 
Ilość godzin: 240 godzin 
Kurs kończy się egzaminem TELC 
na poziomie A2 lub B2 w zależności 
od poziomu wejściowego 
 

Dla osób bezrobotnych kursy są 
bezpłatne. 
Dla osób pracujących cały kurs 240 
godzinny będzie kosztował 450 zł 
czyli ok. 1,8 zł za 1 godzinę zajęć. 

http://kursyue.word.edu.pl/ 
 

 
Osoby fizyczne 

JĘZYKI CHWYTASZ W LOT 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 

Kurs przeznaczony jest dla osób 
długotrwale bezrobotnych 
(pozostających bez zatrudnienia 
przez okres co najmniej 6 
miesięcy), które: 
� zamieszkują na terenie 

powiatu stalowowolskiego 
oraz 

� mają 25 i więcej lat oraz 
wykształcenie co najwyżej 
średnie lub 

� mają 50 i więcej lat bez 
względu na poziom 
wykształcenia 

Poziomy zaawansowania: od A1 – 
kurs dla początkujących do B2 – 
kurs dla zaawansowanych 
Ilość godzin: 240 godzin 
Kurs kończy się egzaminem TELC 
na poziomie A2 lub B2 w zależności 
od poziomu wejściowego 
 

Dla osób bezrobotnych kursy są 
bezpłatne. 

http://kursyue.word.edu.pl/ 
 

:: chcesz nauczyć się 
języka angielskiego, 

niemieckiego lub 
francuskiego 
zupełnie za darmo – 
przegląd operatorów, 

którzy takie projekty 
realizują na terenie 
województwa 

podkarpackiego 
 

 

P r o je k t  i  wyk o n a n ie :  
T o ma s z  M iśk o  

 

 

  



 

 

 
Osoby fizyczne 

AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA 
RZESZÓW I POWIATU RZESZOWSKIEGO 

RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski � mieszkańcy miasta Rzeszów i 

powiatu rzeszowskiego 
� wiek 25-49 lat (wykształcenie 

maksymalnie średnie) lub wiek 50 
lat i więcej (dopuszczalne 
wykształcenie wyższe) 

� osoby wchodzące po raz pierwszy 
na rynek pracy oraz powracające 
po przerwie związanej z 
urodzeniem i wychowaniem 
dziecka lub 

� osoby niepełnosprawne lub 
� osoby pozostające bez 

zatrudnienia przez minimum 6 
miesięcy przed przystąpieniem do 
projektu 

 

Szkolenia z języka angielskiego na 
poziomie A1 oraz A2 w następujących 
wymiarach: 
� A1 - 120h - 144 osoby (12 grup) 
� A2 (kontynuacja A1) - 120h - 144 

osoby (12 grup)  
� A2 - 120h - 144 osoby (12 grup) 
 

� bezpłatny kurs języka angielskiego 
� bezpłatne materiały szkoleniowe 

(podręczniki, kserówki) 
� bezpłatny egzamin certyfikacyjny 

KET i w przypadku pozytywnego 
wyniku otrzymanie certyfikatu 
poświadczającego znajomość 
języka angielskiego na poziomie A 

 

http://britishschool.pl/rzeszow/projekty-unijne-bezplatne-szkolenia-z-jezyka-angielskiego/akademia 

 

 
Osoby fizyczne 

ZNAM JĘZYK MOGĘ WIĘCEJ 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 

� w wieku od 25 roku życia, 
� pozostające bez pracy przez 

minimum 6 mies., 
� z wykształceniem średnim lub 

niższym, 
� zamieszkujące Miasto Rzeszów, 

powiat rzeszowski, brzozowski 
lub strzyżowski. 

 

� Język Angielski od podstaw do A2– 
180h  

� Język Angielski od poziomu A1 do 
A2 – 120h 

� Język angielski od poziomu A2 do 
B2 – 120h 

� Język Niemiecki od podstaw do A2 
– 180h 

Każdy kurs kończy się egzaminem 
typu TOEIC Bridge (A2), TOEIC 
Listening&Reading (B2) lub TELC 
Deutch (A2). 
 

� Bezpłatny kurs oraz egzamin wraz 
z certyfikatem, 

� Zajęcia w Rzeszowie, Strzyżowie, 
Kamieniu, Boguchwale, 
Brzozowie, 

� Bezpłatne podręczniki do nauki 
języka sprawdzoną i skuteczną 
metodą „Speak your mind”, 

� Zajęcia 2-3 razy w tygodniu po 3 
godz. lekcyjne 

http://www.znamjezyk.altum.pl/ 

 

 
Osoby fizyczne 

JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI – LEPSZE MOŻLIWOŚCI 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 

� osoby zamieszkujące powiat 
jasielski, krośnieński, i sanocki, w 
wieku 25 lat i więcej, pozostające 
minimum 6 miesięcy bez pracy, z 
wykształceniem średnim lub 
niższym, w tym: 
- emeryci / renciści, 
- rolnicy do 2 ha, zarejestrowani 

w KRUS (oraz zarejestrowani w 
PUP min. 6 miesięcy), 

- stażyści (ze środków 
Powiatowych Urzędów Pracy), 

- studenci zaoczni 
(niekorzystający w ramach 
studiów z tożsamych form 
kształcenia). 
 

25 kursów z języka angielskiego (A1-
B2) i niemieckiego (A1-A2) 

� podręcznik do nauki, a po zdaniu 
egzaminu zewnętrznego 
certyfikat międzynarodowy,  

� Uczestnictwo w projekcie jest w 
pełni darmowe 

tel. 13 440 60 81 lub 667 624 178 

 

 



 

 
Osoby fizyczne 

PODNIEŚ Z NAMI SWOJE KOMPETENCJE JĘZYKOWE 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski � osoby powyżej 25 roku życia, 

zamieszkujące województwo 
podkarpackie (powiat: 
rzeszowski, m. Rzeszów, 
ropczycko- sędziszowski, mielecki, 
tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg, 
dębicki), o niskich kwalifikacjach, 
bez zatrudnienia minimum 6 
miesięcy, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane 
nabyciem i podwyższeniem 
umiejętności i kompetencji w 
obszarze znajomości języków 
obcych - chcą uczestniczyć w 
szkoleniach z zakresu języka 
angielskiego. 
 

Projekt przewiduje realizację szkoleń 
z języka angielskiego na poziomie A1, 
A2, B1 w wymiarach: 
� poziom A1 = 180 h (60 spotkań po 

3h) 120 osób, 
� poziom A2 = 120 h (40 spotkań po 

3h) 120 osób, 
� poziom B1 = 120 h (40 spotkań po 

3h) 60 osób. 
 
Szkolenie zakłada nabycie 
kompetencji z zakresu języka 
angielskiego i kończy się egzaminem 
dla wszystkich uczestników - TOEIC 
Bridge. 

� Udział w projekcie jest 
CAŁKOWICIE BEZPŁATNY. 

� W ramach projektu uczestnicy 
otrzymują materiały dydaktyczne, 
bezpłatny udział w 
międzynarodowym egzaminie 
certyfikującym TOEIC Bridge.  

� Zajęcia będą realizowane w 
każdym z wymienionych 
powiatów. 

http://www.newenglish.pl/dla-firm/projekty-unijne/152-projekt-v.html 

 

 
Osoby fizyczne 

JĘZYK ANGIELSKI TO JEST TO 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski � osoby powyżej 25 roku życia, 

zamieszkujące województwo 
podkarpackie (powiat: 
rzeszowski, m. Rzeszów, 
ropczycko- sędziszowski, mielecki, 
tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg, 
dębicki), o niskich kwalifikacjach, 
bez zatrudnienia minimum 6 
miesięcy, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane 
nabyciem i podwyższeniem 
umiejętności i kompetencji w 
obszarze znajomości języków 
obcych - chcą uczestniczyć w 
szkoleniach z zakresu języka 
angielskiego. 
 

Projekt przewiduje realizację szkoleń 
z języka angielskiego na poziomie A1, 
A2, B1 w wymiarach: 
� poziom A1 = 180 h (60 spotkań po 

3h) 120 osób, 
� poziom A2 = 120 h (40 spotkań po 

3h) 120 osób, 
� poziom B1 = 120 h (40 spotkań po 

3h) 60 osób. 
 
Szkolenie zakłada nabycie 
kompetencji z zakresu języka 
angielskiego i kończy się egzaminem 
dla wszystkich uczestników - TOEIC 
Bridge. 

� Udział w projekcie jest 
CAŁKOWICIE BEZPŁATNY 

� W ramach projektu uczestnicy 
otrzymują materiały dydaktyczne, 
bezpłatny udział w 
międzynarodowym egzaminie 
certyfikującym TOEIC Bridge.  

� Zajęcia będą realizowane w 
każdym z wymienionych 
powiatów.  

� Grupy szkoleniowe będą liczyły po 
12 osób. 

http://www.newenglish.pl/dla-firm/projekty-unijne/151-projekt-iv.html 

 

 
Osoby fizyczne 

ZDOBĄDŹ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT Z JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski � Osoby zamieszkujące teren woj. 

Podkarpackiego: 
- w wieku 25 – 49 - z 

wykształceniem co najwyżej 
średnim  

- 50+ - niezależnie od 
wykształcenia  

- osoby wchodzące po raz 
pierwszy na rynek pracy oraz 
powracające na rynek pracy po 
przerwie związanej z 
urodzeniem dziecka  

- osoby z 
niepełnosprawnościami  

- osoby pozostające bez 
zatrudnienia przez co najmniej 
6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu –
osoby bierne zawodowo i 
osoby bezrobotne.  

 

Kurs JĘZYKA ANGIELSKIEGO (240 
godz.) dla osób początkujących 

� Udział w projekcie jest 
CAŁKOWICIE BEZPŁATNY 

� Uczestnicy projektu zdobędą 
certyfikat umiejętności z języka 
angielskiego TOEIC, BRIDGE 
(niezależny, międzynarodowy 
egzamin zewnętrzny) na poziomie 
A2 

� Zajęcia będą się odbywały w 
Professional English School przy 
ulicy Jabłońskiego 12 w Rzeszowie 
2 razy w tygodniu po 2,5 godziny 
lekcyjnej (8 spotkań w miesiącu). 

� Będą też organizowane zajęcia w 
innych miejscowościach, gdy 
zbierze się grupa 12-osobowa 

http://szkolajezykowa.ml.suwalki.pl/ 



 

 

 
Osoby fizyczne 

JĘZYKI OBCE KLUCZEM DO TWOJEGO SUKCESU 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 
Język francuski 

� osoby w wieku 25 lat i więcej, 
� osoby z co najwyżej średnim 

wykształceniem, 
� osoby uczące się, pracujące lub 

zamieszkujące na obszarze woj. 
podkarpackiego w powiatach: 
m. Rzeszów, rzeszowski, 
łańcucki, niżański, sanocki, m. 
Przemyśl, przemyski, 
kolbuszowski, strzyżowski, m. 
Krosno, krośnieński, jasielski. 
 

Jednocześnie uczestnicy projektu 
muszą należeć do jednej z 
poniższych grup: 
� osoby wchodzące po raz 

pierwszy na rynek pracy oraz 
powracające na rynek pacy po 
przerwie związanej z 
urodzeniem i wychowywaniem 
dzieci, 

� osoby niepełnosprawne, 
� osoby pozostające bez 

zatrudnienia przez okres co 
najmniej ostatnich 6 miesięcy 
przed przystąpieniem do 
projektu. 

 

� bezpłatny kurs języka angielskiego 
(poziomy A1-A2), 

� bezpłatny kurs języka 
niemieckiego (poziomy A0-A2), 

� bezpłatny kurs języka francuskiego 
(poziomy A0-A2). 

 
Po kursie uczestnicy przystąpią do 
międzynarodowego egzaminu TGLS/ 
TGLS Zertifikat Deutsch/ DELF. 
 

� 120 godzin zajęć, 
� profesjonalne szkolenie, 
� materiały dydaktyczne, 
� możliwość uzyskania 

międzynarodowego certyfikatu. 
� Kursy będą realizowane na terenie 

powiatów, w których zbierze się 
grupa szkoleniowa (12 os.). 

http://www.rekrutacja.b4.org.pl/ 
 

 

 
Osoby fizyczne 

JĘZYK ANGIELSKI NASZĄ SZANSĄ! 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski � w chwili przystąpienia do 

Projektu jest osobą powyżej 25 
roku życia,  

� posiada niskie kwalifikacje, tj. 
wykształcenie co najwyżej 
ponadgimnazjalne (do poziomu 
ISCED 3 włącznie),  

� pozostaje bez zatrudnienia 
przez okres co najmniej 
ostatnich 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu,  

� zamieszkuje lub uczy się w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
na terenie województwa 
podkarpackiego,  

� z własnej inicjatywy jest 
zainteresowana nabyciem, 
uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i 
kompetencji językowych.  

 

� kurs języka angielskiego będzie 
prowadzony na poziomie A1 i A2, 
zakończony testem ex-post oraz 
certyfikacją TELC na poziomie A. 

� W ramach szkolenia 
zapewniamy pomoce 
dydaktyczne: podręcznik English 
File. 

� Zajęcia: 2x3h / tydzień lub inny 
dogodny rozkład 

http://pes.net.pl/jezyk-angielski-nasza-szansa-ok/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Osoby fizyczne 

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 

� jest osobą o niskich 
kwalifikacjach w wieku 25 lat i 
więcej,  

� i/lub jest osobą w wieku 50 lat i 
więcej,  

� zamieszkuje, uczy się lub 
pracuje na terenie 
województwa podkarpackiego 
(w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego),  

� z własnej inicjatywy jest 
zainteresowana nabyciem, 
uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i 
kompetencji językowych 

 

� Szkolenie z języka angielskiego - 
180 godzin zakończone 
certyfikatem TELC lub 
równoważnym na poziomie od 
A1 do C2 

� Szkolenie z języka niemieckiego 
- 180 godzin zakończone 
certyfikatem TELC lub 
równoważnym na poziomie od 
A1 do C2 

� W ramach szkolenia 
zapewniamy pomoce 
dydaktyczne: podręcznik English 
File. 

� Zajęcia: 2x3h / tydzień lub inny 
dogodny rozkład 

http://www.akademiaumiejetnoscijezykowych.pl/ 

 

 
Osoby fizyczne 

UMIESZ WIĘCEJ – MOŻESZ WIĘCEJ. JĘZYK ANGIELSKI KLUCZEM DO 
WIELU BRAM 

RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski � osoba, która posiada miejsce 

zamieszkania na terenie 
powiatów: stalowowolskiego, 
niżańskiego lub tarnobrzeskiego, 

� jest w wieku 25 lat i więcej 
oraz spełnia chociażby jeden z 
następujących warunków:  
� jest w wieku 50+, 
� posiada wykształcenie co 

najwyżej średnie. 
 

� kurs języka angielskiego będzie 
prowadzony na poziomie A0, A1        
(13 grup - 240h) oraz na 
poziomie wyższym niż A1 (1 
grupa - 180h) 

� Kurs kończy się egzaminem 
certyfikowanym TELC. 

� Projekt jest finansowany w 90% 
ze środków Unii Europejskiej i 
wymaga wkładu własnego 
uczestnika w kwocie 340,00 zł 
(10%) 

� Każdy z uczestników kursu 
otrzyma zestaw podręczników 

� Zajęcia językowe będą odbywać 
się w Stalowej Woli, Nisku oraz 
Tarnobrzegu w godzinach 
popołudniowych, 
dostosowanych do możliwości 
uczestników, w okresie od 
stycznia/lutego 2017 r. do 
czerwca/lipca 2018 r., z przerwą 
wakacyjną w miesiącach lipcu 
lub sierpniu 2017 r. 

http://speed.edu.pl/nowy-kurs-ue/ 

 

 
Osoby fizyczne 

SZKOŁA MISTRZÓW. SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TOEIC 
NA POZ. A1-B2 

RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski � zamieszkują województwo 

podkarpackie (w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego); 

� są osobami w wieku powyżej 25 
roku życia o niskich 
kwalifikacjach (co najwyżej 
wykształcenie 
ponadgimnazjalne) 

� są osobami w wieku powyżej 50 
roku życia niezależnie od 
wykształcenia; 

� uczą się, pracują*, są 
bezrobotne lub nieaktywne 
zawodowo; 

� z własnej inicjatywy 
zainteresowane są 
podwyższeniem posiadanych 
kwalifikacji i umiejętności. 

� 120 godzinny kurs, zakończony 
certyfikatem TOEIC niezależnym 
międzynarodowym egzaminem 
zewnętrznym na poziomie A1-
B2 dla potwierdzenia 
umiejętności językowych 

� Zajęcia prowadzone będą przez 
Ogólnopolską Szkołę Językową 
British School 

� koszt udziału w projekcie dla 
osób pracujących jest w 90% 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej, osoby 
pracujące są zobligowane 
wnieść wkład własny w 
wysokości 160 zł (10% wartości 
kursu) 

http://www.gdconsulting.com.pl/ 

 



 

 
Osoby fizyczne 

WARSZTATY JĘZYKOWE 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 

� mieszkających, pracujących lub 
uczących się na terenie 
województwa podkarpackiego, 
którzy z własnej inicjatywy chcą 
pogłębiać kompetencje 
językowe, ukończyły 25 rok życia 
i  posiadają maksymalnie 
średnie wykształcenie (na 
poziomie technikum lub liceum). 

W szczególności osoby: 
� wchodzące po raz pierwszy na 

rynek pracy 
� pozostające bez zatrudnienia 

przez co najmniej 6 ostatnich 
miesięcy 

� osoby powyżej 50 roku życia. 

� szkolenia językowe z języka 
angielskiego i niemieckiego 
(poziom A1 – B2) 

� udział bezpłatny 

http://www.hybryda.com.pl/wp/ 

 

 
Osoby fizyczne 

5,0+ Z ANGIELSKIEGO 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski � osoby w wieku 50 lat i więcej 

uczące się, pracujące lub 
zamieszkujące (wg KC) na 
terenie województwa 
podkarpackiego w jednym z 
powiatów: m. Rzeszów, 
rzeszowski, ropczycko-
sędziszowski, mielecki, 
strzyżowski, jasielski, m. Krosno, 
krośnieński 

� szkolenia z języka angielskiego 
na poziomie A1 (150 osób w 
tym 98 K, 52M).  

� Szkolenia zakończą się 
egzaminem zewnętrznym 
potwierdzającym osiągnięcie 
poziomu biegłości językowej A1 
zgodnie z ESOKJ. 

� udział bezpłatny 

http://angielski50plus.ies-rzeszow.pl/ 

 

 
Osoby fizyczne 

AKADEMIA KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
 

Projekt skierowany do 240 
uczestników w tym: 
- 192 osób z co najwyżej średnim 
wykształceniem w wieku 25 lat i 
więcej 
- 48 osób w wieku 50+ bez względu 
na wykształcenie 
- 120 osób bezrobotnych tj. 
pozostających bez zatrudnienia 
przez okres co najmniej 6 miesięcy 
- 120 osób niepełnosprawnych 
 
 

120 godzinny kurs języka 
angielskiego na poziomie dla 
początkujących lub 
średniozaawansowanych 
zakończony egzaminem TELC i 
uzyskaniem certyfikatu 
kompetencji Językowych na 
poziomie od A2 do B2                                   

 

� W ramach szkolenia uczestnicy 
otrzymują komplet materiałów 
dydaktycznych 

� Zajęcia odbywają się w 12 
osobowych grupach 

� Tryb zajęć jest dostosowany do 
możliwości uczestnikowi - 2 
spotkania w tygodniu lub w 
weekendy: rano, po południu 
lub wieczorem  

� 1 spotkanie = 3-4 godziny 
lekcyjne 

 

 
http://www.proword.pl/ 

 

 

 

 

 

 



 

 
Osoby fizyczne 

50+ANGIELSKI 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski � jest osobą w wieku 50 lat i 

więcej,  
� jest zatrudniony na stanowisku 

nauczyciela na terenie 
województwa podkarpackiego 

� zamieszkuje na terenie 
województwa  podkarpackiego 

� z własnej inicjatywy jest 
zainteresowana nabyciem, 
uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i 
kompetencji językowych 

 

� Szkolenie z języka angielskiego - 
120 godzin zakończone 
certyfikatem TOEIC lub 
równoważnym na poziomie A1  

� Szkolenie z języka angielskiego - 
240 godzin zakończone 
certyfikatem TOEIC lub 
równoważnym na poziomie B1 

� W ramach szkolenia 
zapewniamy pomoce 
dydaktyczne: podręcznik i 
ćwiczenia. 

� Zajęcia: maksymalnie 2x4h / 
tydzień lub inny dogodny 
rozkład 

https://www.pcen.pl/ 

 

 
Osoby fizyczne 

PODKARPACKIE FORUM KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski � zamieszkuje, pracuje lub uczy 

się na terenie województwa 
podkarpackiego (zgodnie z 
Kodeksem Cywilnym), 

� jest w wieku 25 lat i więcej, 
� złożyła komplet dokumentów 

rekrutacyjnych zgodnie z 
wymaganiami Regulaminu, 

� przeszła pozytywnie proces 
rekrutacji i została 
zakwalifikowana do udziału w 
Projekcie 

Ponadto uczestnik musi należeć co 
najmniej do jednej z poniższych 
grup: 
� Kobiety 
� Osoby o niskich kwalifikacjach 

(wykształcenie maksymalnie 
ponadgimnazjalne, ISCED3) 

� Osoby pozostające bez 
zatrudnienia min. Przez ostatnie 
6 miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu 

� Osoby niepełnosprawne 
� Osoby powyżej 50 roku życia 

� szkolenia z zakresu języka 
angielskiego na poziomach A1, 
A2 oraz B2 

� każde szkolenie kończy się 
międzynarodowym egzaminem 
umożliwiającym uzyskanie 
uznawanego certyfikatu TELC 
potwierdzającego kwalifikacje 
językowe zgodnie z Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego (ESOKJ) 

� udział bezpłatny 

http://projekty.euro-forum.com.pl/podkarpackie-forum-kwalifikacji-jezykowych/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Osoby fizyczne 

CENTRUM KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 

� zamieszkuje lub uczy się na 
terenie województwa 
podkarpackiego (zgodnie z 
Kodeksem Cywilnym), 

� jest w wieku 25 lat i więcej, 
� złożyła komplet dokumentów 

rekrutacyjnych zgodnie z 
wymaganiami Regulaminu, 

� przeszła pozytywnie proces 
rekrutacji i została 
zakwalifikowana do udziału w 
Projekcie 

Ponadto uczestnik musi należeć co 
najmniej do jednej z poniższych 
grup: 
� Kobiety 
� Osoby o niskich kwalifikacjach 

(wykształcenie maksymalnie 
ponadgimnazjalne, ISCED3) 

� Osoby pozostające bez 
zatrudnienia min. Przez ostatnie 
6 miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu 

� Osoby Wchodzące po raz 
pierwszy lub powracające na 
rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i 
wychowaniem dziecka 

� Osoby powyżej 50 roku życia 
 

� szkolenia z zakresu języka 
angielskiego i niemieckiego na 
poziomach A1, A2 oraz B2 

� szkolenie kończy się 
międzynarodowym egzaminem 
umożliwiającym uzyskanie 
uznawanego certyfikatu TELC 
potwierdzającego kwalifikacje 
językowe zgodnie z Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego (ESOKJ) 

� udział bezpłatny 

http://projekty.euro-forum.com.pl/centrum-kompetencji-jezykowych/ 

 

 
Osoby fizyczne 

CERTYFIKOWANE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZANSĄ DLA 
PRACOWNIKÓW PODKARPACIA 

RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
 

� jest osobą o niskich 
kwalifikacjach w wieku 25 lat i 
więcej (maksymalnie średnie 
wykształcenie),  

� lub jest osobą w wieku 50 lat i 
więcej,  

� zamieszkuje, uczy się lub 
pracuje na terenie 
województwa podkarpackiego 
(w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego),  

� z własnej inicjatywy jest 
zainteresowana nabyciem, 
uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i 
kompetencji językowych 

 

� Szkolenie z języka angielskiego - 
120 godzin zakończone 
prestiżowym certyfikatem APTIS 
British Council lub 
równoważnym na poziomie od 
A2 do C1 

� W ramach szkolenia 
zapewniamy komplet pomocy 
dydaktycznych, uznany 
certyfikat językowy, zajęcia w 
dogodnych lokalizacjach na 
terenie województwa 
podkarpackiego tj. Rzeszowie, 
Leżajsku, Łańcucie, Przeworsku, 
Sędziszowie Młp., Głogowie 
Młp., Jarosławiu, Tarnobrzegu, 
Przemyślu, Dynowie, Mielcu, 
Lubaczowie, Sokołowie Młp., 
Kolbuszowej 

� Zajęcia: 2x2h / tydzień w 
robocze dni tygodnia, lub w 1 x 
4h w soboty. 

http://www.promar.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Osoby fizyczne 

JĘZYK OBCY - MÓWIĘ I ROZUMIEM! 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 

Język angielski 
 

� osoby w wieku 25-64 lata, 
bezrobotne przez okres co 
najmniej ostatnich 6 miesięcy 
przed przystąpieniem do 
projektu, które posiadają niskie 
kwalifikacje (bez 
pomaturalnego) i mieszkają na 
terenie miasta Tarnobrzeg lub 
powiatu Tarnobrzeskiego. 

Pierwszeństwo udziału w projekcie 
będą miały osoby: 
� z wykształceniem maksymalnie 

zasadniczym zawodowym; 
� pozostające bez pracy powyżej 

12 m-cy. 
 

� Szkolenia językowe: język 
angielski, poziom A1 i A2 

� Materiały szkoleniowe: 
podręcznik + ćwiczenia na kurs 
języka angielskiego na poziomie 
A1 i A2. 

� Egzaminy: certyfikat TOEIC- 
język angielski, nadzorowany 
przez ETS Global B.V.   

http://www.swp.gda.pl/index.php?pg=374&lang=0 

 

 
Osoby fizyczne 

JĘZYK ANGIELSKI DROGĄ DO SUKCESU 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 

Język angielski 
 

� mieszkają na terenie 
województwa podkarpackiego 

� posiadają orzeczenie o 
niepełnosprawności 

� posiadają wykształcenie 
maksymalnie średnie 

� są w wieku 25+ 
� nie znają języka angielskiego lub 

znają angielski na poziomie A1 
UWAGA! Pierwszeństwo udziału 
będą miały kobiety, osoby powyżej 
50 roku życia oraz osoby 
mieszkające na terenach wiejskich. 
 

� kurs języka angielskiego 
zakończony egzaminem 
zewnętrznym w standardzie 
TOEIC Bridge na poziomie A2 

� uczestnictwo bezpłatne  

http://www.comma.edu.pl/4/strona/46-podkarpackie-aktualnosci 

 

 
Osoby fizyczne 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH - SZANSA CZY KONIECZNOŚĆ? 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 
 

� w wieku 25 lat i więcej, które 
uczą się, pracują lub zamieszkują 
na obszarze woj. 
podkarpackiego w tym: 

� z wykształceniem max średnim 
tj. do ISCED3 włącznie 
(podstawowe, gimnazjalne, 
ogólnokształcące, średnie 
zawodowe, zawodowe 
techniczne) 

� wieku 50 lat i więcej 
należące ponadto do co najmniej 
jednej z poniższych grup: 
� wchodzące po raz pierwszy na 

rynek pracy, 
� powracające na rynek pracy po 

przerwie zw. z urodzeniem i 
wychowywaniem dziecka, 

� niepełnosprawne, 
� pozostające bez zatrudnienia 

przez okres 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu  

 

� kursy z języków: angielskiego i 
niemieckiego 

� certyfikat TELC/TOEIC (angielski) 
TOEIC/TGLS (niemiecki) 

� uczestnictwo bezpłatne  

http://podkarpackiejezyki.projektyefs.pl/ 



 

 

 
Osoby fizyczne 

ANGIELSKI NA PODKARPACIU 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 

Język angielski � osoby wieku 25-49 lat z 
wykształceniem max. średnim 
lub osoby w wieku 50 lat i więcej 
bez wzg. na poziom 
wykształcenia,  

� osoby pozostające bez 
zatrudnienia przez okres co 
najmniej 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu, w 
tym osoby bezrobotne, gotowe 
do podjęcia zatrudnienia,  

� osoby zamieszkujące obszar 
województwa podkarpackiego 
 

� szkolenie z języka angielskiego 
na poziomie A1–A2-180 godz. 
lekcyjnych lub szkolenie z języka 
angielskiego na poziomie A2- 
120 godz. lekcyjnych 

� uczestnictwo bezpłatne 
� podręcznik; 
� certyfikowany egzamin 

zewnętrzny TELC potwierdzający 
zdobycie przez uczestników 
projektu określonego poziomu 
biegłości językowej (zgodnie z 
ESOKJ),tj. poziom A2 

https://www.seka.pl/bezplatne-szkolenia-jezykowe-podkarpaciu/ 

 

 
Osoby fizyczne 

OTWÓRZ SIĘ NA ŚWIAT - ZDOBĄDŹ KOMPETENCJE JĘZYKOWE  
Z TEAM AKTIV 

RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 
Język francuski 

� jest osobą o niskich 
kwalifikacjach w wieku 25 lat i 
więcej,  

� i/lub jest osobą w wieku 50 lat i 
więcej, mającą wyższe 
wykształcenie 

� zamieszkuje, uczy się lub 
pracuje na terenie 
województwa podkarpackiego 
(w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego),  

� z własnej inicjatywy jest 
zainteresowana nabyciem, 
uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i 
kompetencji językowych 
 

� Szkolenie z języka angielskiego – 
120 godzin zakończone 
certyfikatem TOEIC Listening & 
Reading na poziomie od A1 do 
B2 

� Szkolenie z języka niemieckiego 
– 120 godzin zakończone 
certyfikatem Goethe-Zertifikat 
na poziomie od A1 do B2 

� Szkolenia z języka francuskiego – 
120 godzin zakończone 
certyfikatem DELF na poziomie 
od A1 do B2 

� W ramach szkolenia 
zapewniamy pomoce 
dydaktyczne: podręcznik English 
File (j. ang.), Begegnungen (j. 
niem.), Le Nouveau Taxi (j. 
franc.)  

� Zajęcia: 2x2 godziny lekcyjne (45 
min.) / tydzień lub inny dogodny 
rozkład 

� Przygotowanie i 
przeprowadzenie egzaminów 
międzynarodowych 

Uczestnik musi przy zapisie uiścić 
jednorazową kwotę wpisową w 
wysokości 100 zł. 

http://teamaktiv.pl/ 

 

 
Osoby fizyczne 

JĘZYK TWOJĄ INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski � jest osobą o niskich 

kwalifikacjach w wieku 25 lat i 
więcej,  

� i/lub jest osobą w wieku 50 lat i 
więcej,  

� zamieszkuje, uczy się lub 
pracuje na terenie 
województwa podkarpackiego 
(w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego),  

� z własnej inicjatywy jest 
zainteresowana nabyciem, 
uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i 
kompetencji językowych 

 

� Szkolenie z języka angielskiego - 
120 godzin zakończone 
certyfikatem TELC na poziomie 
od A1 do B1 

� W ramach szkolenia 
zapewniamy pomoce 
dydaktyczne: podręcznik. 

� Zajęcia: 2h / tydzień lub inny 
dogodny rozkład 

www.stowarzyszeniencr.pl 

 

 

 

 



 

 

 

 
Osoby fizyczne 

JĘZYK SUKCESU 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 

Język angielski 
Język niemiecki 

� jest osobą wyłącznie o niskich 
kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej,   

� zamieszkuje, uczy się lub pracuje na 
terenie powiatów: m. Przemyśl, 
przemyskiego i jarosławskiego 
(w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego),  

� z własnej inicjatywy jest 
zainteresowana nabyciem, 
uzupełnieniem lub podwyższeniem 
umiejętności i kompetencji 
językowych 

Ponadto grupę docelową w projekcie 
stanowią wyłącznie osoby należące do 
jednej lub więcej z poniższych grup: 
� osoby wchodzące po raz pierwszy na 

rynek pracy 
� powracające na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem i 
wychowywaniem dzieci: 

� pozostające bez zatrudnienia przez 
co najmniej ostatnich 6 miesięcy 

 

� Szkolenie z języka angielskiego - 120 
godzin zakończone certyfikatem TELC 
lub równoważnym na poziomie od 
A1 do C2 (w zależności od poziomu 
uczestników) – 13 grup 

� Szkolenie z języka niemieckiego - 120 
godzin zakończone certyfikatem TELC 
lub równoważnym na poziomie od 
A1 do C2 (w zależności od poziomu 
uczestników) – 2 grup 

� W ramach szkolenia zapewniamy 
pomoce dydaktyczne: podręcznik 
English File oraz studio d  

� Zajęcia:  
-tryb weekendowy: 2 dni x 4 h 
lekc./dzień, tj. 32h/mies., całe szkol. 
zrealizowane w ciągu około 4 mies. 
2x3h / tydzień lub inny dogodny 
rozkład 
- tryb popołudniowy w tyg.: 2 x w 
tyg. po 2h lekcyjne tj.16h/mies., całe 
szkol. zrealizowane po 7-7,5m-ca. 

http://www.itk.krakow.pl/ 

 

 
Osoby fizyczne 

WSPÓLNY JĘZYK TO PODSTAWA 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 

Język angielski 
Język niemiecki 

� jest osobą wyłącznie o niskich 
kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej,   

� zamieszkuje, uczy się lub pracuje na 
terenie powiatów: kolbuszowskiego, 
mieleckiego, tarnobrzeskiego (w 
rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego),  

� z własnej inicjatywy jest 
zainteresowana nabyciem, 
uzupełnieniem lub podwyższeniem 
umiejętności i kompetencji 
językowych 

Ponadto grupę docelową w projekcie 
stanowią wyłącznie osoby należące do 
jednej lub więcej z poniższych grup: 
� osoby wchodzące po raz pierwszy na 

rynek pracy 
� powracające na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem i 
wychowywaniem dzieci: 

� pozostające bez zatrudnienia przez 
co najmniej ostatnich 6 miesięcy 

 

� Szkolenie z języka angielskiego - 120 
godzin zakończone certyfikatem TELC 
lub równoważnym na poziomie od 
A1 do C2 (w zależności od poziomu 
uczestników) – 13 grup 

� Szkolenie z języka niemieckiego - 120 
godzin zakończone certyfikatem TELC 
lub równoważnym na poziomie od 
A1 do C2 (w zależności od poziomu 
uczestników) – 2 grup 

� W ramach szkolenia zapewniamy 
pomoce dydaktyczne: podręcznik 
English File oraz studio d  

� Zajęcia:  
-tryb weekendowy: 2 dni x 4 h 
lekc./dzień, tj. 32h/mies., całe szkol. 
zrealizowane w ciągu około 4 mies. 
2x3h / tydzień lub inny dogodny 
rozkład 
- tryb popołudniowy w tyg.: 2 x w 
tyg. po 2h lekcyjne tj.16h/mies., całe 
szkol. zrealizowane po 7-7,5m-ca. 

http://www.itk.krakow.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Osoby fizyczne 

NOWOCZEŚNI I KOMPETENTNI 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 

� jest osobą o niskich 
kwalifikacjach w wieku 25 lat i 
więcej,  

� i/lub jest osobą w wieku 50 lat i 
więcej,  

� zamieszkuje, uczy się lub 
pracuje na terenie 
województwa podkarpackiego 
(w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego),  

� z własnej inicjatywy jest 
zainteresowana nabyciem, 
uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i 
kompetencji językowych 

 

� Szkolenie z języka angielskiego – 
120  godzin zakończone 
certyfikatem TOEIC na poziomie 
od A1 lub A2 

� Szkolenie z języka niemieckiego 
– 120  godzin zakończone 
certyfikatem WiDaF  na 
poziomie  A1  

� W ramach szkolenia 
zapewniamy pomoce 
dydaktyczne: podręcznik  do 
języka angielskiego –Total 
English , do języka niemieckiego 
- Daf kompakt 

� Zajęcia: 2x2h / tydzień lub inny 
dogodny rozkład 

http://cnja.com.pl/efs/projekty.htm 

 

 
Osoby fizyczne 

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski � osoba o niskich kwalifikacjach 

zamieszkująca województwo 
podkarpackie wg K. C.  

� w wieku 25 lat i więcej 
pozostające bez zatrudnienia 
przez okres co najmniej 
ostatnich 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu 

� w wieku 50 lat i więcej, które z 
własnej inicjatywy 
zainteresowane są zdobyciem, 
podniesieniem lub 
uzupełnieniem umiejętności i 
kompetencji językowych. 
 

� Bezpłatne szkolenia z języka 
angielskiego z modułu A1 i A2 
każdy po 60 godz. lekcyjnych w 
ramach stawek jednostkowych 

� zewnętrzne egzaminy wraz z 
wydaniem certyfikatu przez 
zewnętrzne uprawnione do tego 
instytucje certyfikujące z 
pełnego poziomu kompetencji A 

� Harmonogram zajęć: 3 dni w 
tyg. x 3 godz. dziennie x 7 tyg.  

� Zajęcia będą się odbywały w 
wybranych miejscowościach w 
województwie w zależności od 
zebrania grupy szkoleniowej 

http://www.gwarancja.com.pl/ 

 

 
Osoby fizyczne 

POKAŻ JĘZYK PRACODAWCY - KURSY JĘZYKOWE DLA 
POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY MIESZKAŃCÓW 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 

� jest osobą o niskich 
kwalifikacjach w wieku 25 lat i 
więcej,  

� i/lub jest osobą w wieku 50 lat i 
więcej,  

� zamieszkuje, uczy się lub 
pracuje na terenie 
województwa podkarpackiego 
(w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego),  

� z własnej inicjatywy jest 
zainteresowana nabyciem, 
uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i 
kompetencji językowych 

 

� Szkolenie z języka angielskiego - 
180 godzin zakończone 
certyfikatem TELC lub 
równoważnym na poziomie od 
A1 do C2 

� Szkolenie z języka niemieckiego 
- 180 godzin zakończone 
certyfikatem TELC lub 
równoważnym na poziomie od 
A1 do C2 

� W ramach szkolenia 
zapewniamy pomoce 
dydaktyczne: podręcznik English 
File. 

� Zajęcia: 2x3h / tydzień lub inny 
dogodny rozkład 

http://www.eiglobal.pl/projekty/ 

 

 

 

 

 



 

 
Osoby fizyczne 

KOMPETENCJE JĘZYKOWE SZANSĄ NA SUKCES 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 

� jest osobą o niskich 
kwalifikacjach w wieku 25 lat i 
więcej,  

� i/lub jest osobą w wieku 50 lat i 
więcej,  

� zamieszkuje, uczy się lub 
pracuje na terenie 
województwa podkarpackiego 
(w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego),  

� z własnej inicjatywy jest 
zainteresowana nabyciem, 
uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i 
kompetencji językowych 
oraz 

należy do co najmniej jednej z 
następujących grup: 
� osoby wchodzące po raz    

pierwszy na rynek pracy oraz 
powracające na rynek pracy po 
przerwie związanej z 
urodzeniem i wychowywaniem 
dzieci  

� osoby niepełnosprawne  
� osoby bez zatrudnienia przez 

okres co najmniej ostatnich 6 
miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu  

 

� Szkolenie z języka angielskiego - 
240 godzin zakończone 
certyfikatem TELC  na poziomie 
od A (A1, A2) oraz na poziomie B 
(B1,B2) 

� Szkolenie z języka niemieckiego 
- 240 godzin zakończone 
certyfikatem TELC  na poziomie 
od A (A1/A2) 

� W ramach szkolenia 
zapewniamy pomoce 
dydaktyczne: podręcznik i 
ćwiczenia (komplet) 

� Zajęcia: 2 x 4h/tydzień lub inny 
dogodny rozkład 

http://www.jezyki.pakd.pl/ 

 

 
Osoby fizyczne 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA OSÓB Z OBSZARU 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
 

� jest osobą o niskich 
kwalifikacjach w wieku 25 lat i 
więcej,  

� i/lub jest osobą w wieku 50 lat i 
więcej,  

� zamieszkuje, uczy się lub 
pracuje na terenie 
województwa podkarpackiego 
(w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego),  

� z własnej inicjatywy jest 
zainteresowana nabyciem, 
uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i 
kompetencji językowych 

 

� Bezpłatne Szkolenie z języka 
angielskiego - 120 godzin 
zakończone certyfikatem TELC 
lub równoważnym na poziomie 
od A1 i A2 

 

� W ramach szkolenia 
zapewniamy pomoce 
dydaktyczne: podręcznik i 
materiały multimedialne. 

� Zajęcia: 2x3h / tydzień lub inny 
dogodny rozkład 

http://www.informeg.info/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Osoby fizyczne 

ANGIELSKI Z CERTYFIKATEM – KURS JĘZYKOWY 
PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU TGLS 

RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski Projekt jest skierowany do osób, 

które łącznie spełnią następujące 
warunki: 
� uczą się lub pracują lub 

zamieszkują na obszarze woj. 
podkarpackiego, 

� osoby w wieku 25-49 lat o 
niskich kwalifikacjach 
(kształcenie ukończone na 
poziomie co najwyżej liceum, 
liceum profilowanego, 
technikum, technikum 
uzupełniającego, zasadniczej 
szkoły zawodowej) lub osoby w 
wieku 50 lat i więcej z dowolnym 
wykształceniem, 

� z własnej inicjatywy są 
zainteresowane zdobyciem, 
podniesieniem lub 
uzupełnieniem umiejętności i 
kompetencji językowych. 

Grupę docelową stanowią 
jednocześnie wyłącznie osoby, 
które należą do jednej lub więcej 
z następujących grup: 
� osoby wchodzące po raz 

pierwszy na rynek pracy lub 
osoby powracające na rynek 
pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem i wychowaniem 
dzieci, albo 

� osoby z niepełnosprawnościami, 
albo  

� osoby pozostające bez 
zatrudnienia przez okres co 
najmniej 6 ostatnich miesięcy 
przed przystąpieniem do 
projektu 

 

� 180 godzinne kursy j. 
angielskiego zakończone 
egzaminem TGLS 

� 180 godzinne kursy językowe 
� materiały dydaktyczne: 

podręcznik + ćwiczenia 
� międzynarodowy egzamin TGLS 
� dowolny poziom 

zaawansowania: 
A1/A2/B1/B2/C1/C2 

� na terenie całego woj. 
podkarpackiego 

www.azc.edu.pl 

 

 
Osoby fizyczne 

„PRACA BEZ BARIER – AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH” 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
 

Projekt skierowany jest do 570 
osób dorosłych, w tym 342 kobiet i 
228 mężczyzn spełniających 
następujące kryteria formalne: 
� miejsce zamieszkania (zgodnie z 

kodeksem cywilnym), pracy lub 
nauki na terenie województwa 
podkarpackiego, 

� wiek 25 lat i więcej, 
� niskie kwalifikacje lub wiek 50 

lat i więcej, 
� brak zatrudnienia przez okres co 

najmniej 6 ostatnich miesięcy 
przed przystąpieniem do 
projektu lub status osoby z 
niepełnosprawnością. 

� z własnej inicjatywy zgłaszają 
chęć zdobywania /podnoszenia 
/uzupełniania umiejętności i 
kompetencji w zakresie języka 
angielskiego. 

Kurs skierowany do osób, które 
chcą zdobyć lub podnieść 
umiejętności i kompetencje w 
zakresie języka angielskiego na 
pełnym poziomie  A lub B.  
Kursy realizowane będą w 
wymiarze 240 godzin 
dydaktycznych: 
POZIOM A = (120 godzin 
dydaktycznych poziom A1 i 120 
godzin dydaktycznych poziom A2),  
lub 
POZIOM B = (120 godzin 
dydaktycznych poziom B1 i 120 
godzin dydaktycznych poziom B2), 
Kurs kończy się zewnętrznym 
egzaminem TELC, umożliwiającym 
uzyskanie powszechnie 
uznawanego certyfikatu 
potwierdzającego umiejętności. 

� Projekt jest całkowicie 
bezpłatny. 

� W ramach kursu zapewniamy: 
podręczniki z języka angielskiego 
na poziom A lub B. 

 

http://www.angielskibezbarier.pl/ 



 

 

 
Osoby fizyczne 

AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 

Projekt jest skierowany do osób, 
które łącznie spełnią następujące 
warunki: 
� uczą się lub pracują lub 

zamieszkują na obszarze woj. 
podkarpackiego, 

� osoby w wieku 25-49 lat o 
niskich kwalifikacjach 
(kształcenie ukończone na 
poziomie co najwyżej liceum, 
liceum profilowanego, 
technikum, technikum 
uzupełniającego, zasadniczej 
szkoły zawodowej) lub osoby w 
wieku 50 lat i więcej z dowolnym 
wykształceniem, 

� z własnej inicjatywy są 
zainteresowane zdobyciem, 
podniesieniem lub 
uzupełnieniem umiejętności i 
kompetencji językowych. 

Grupę docelową stanowią 
jednocześnie wyłącznie osoby, 
które należą do jednej lub więcej 
z następujących grup: 
� osoby wchodzące po raz 

pierwszy na rynek pracy lub 
osoby powracające na rynek 
pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem i wychowaniem 
dzieci, albo 

� osoby z niepełnosprawnościami, 
albo 

� osoby pozostające bez 
zatrudnienia przez okres co 
najmniej 6 ostatnich miesięcy 
przed przystąpieniem do 
projektu. 

 

� 180 godzinne kursy j. 
angielskiego i niemieckiego 
zakończone egzaminem TOEIC 
(j. angielski) lub WiDaF (j. 
niemiecki) 

� 180 godzinne kursy językowe 
materiały dydaktyczne: 
podręcznik + ćwiczenia 

� międzynarodowy egzamin TOEIC 
(j. angielski) lub WiDaF (j. 
niemiecki) dowolny poziom 
zaawansowania: 
A1/A2/B1/B2/C1/C2 

� na terenie całego woj. 
podkarpackiego 

www.ajo.edu.pl 

 

 
Osoby fizyczne 

SZKOLENIA JĘZYKOWE OKNEM NA ŚWIAT 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 

� jest osobą o niskich 
kwalifikacjach w wieku 25 lat i 
więcej,  

� i/lub jest osobą w wieku 50 lat i 
więcej,  

� zamieszkuje, uczy się lub 
pracuje na terenie 
województwa podkarpackiego 
(w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego),  

� z własnej inicjatywy jest 
zainteresowana nabyciem, 
uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i 
kompetencji językowych 

� pozostające bez zatrudnienia 
przez okres co najmniej 
ostatnich 6 miesięcy 
przed przystąpieniem do 
projektu 

 

� Szkolenie z języka angielskiego – 
poziom  A1+A2 – 180 godzin, A2 
- 120h/gr  zakończone 
egzaminem TOEIC lub 
równoważnym 

� Szkolenie z języka angielskiego – 
poziom B2 – 120 godzin, 
zakończone egzaminem TOEIC 
Listening &Reading lub 
równoważnym 

� Szkolenie z języka niemieckiego 
poziom A1+A2 - 180 godzin 
zakończone egzaminem TELC 
Deutsch lub równoważnym  

� W ramach szkolenia 
zapewniamy pomoce 
dydaktyczne: podręcznik do 
nauki języka na danym poziomie 

� Egzamin 
� Zajęcia: 2x3h / tydzień lub inny 

dogodny rozkład 

http://www.issprojekt.pl 

 



 

 

 
Osoby fizyczne 

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z JĘZYKIEM! 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski Osoby spełniające łącznie poniższe 

kryteria:  
� wiek 25 lat i więcej,  
� zamieszkanie (w myśl Kodeksu 

Cywilnego) na terenie 
województwa podkarpackiego,  

� wykształcenie maksymalnie 
ponadgimnazjalne,  

� brak zatrudnienia przez okres 
min 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do udziału w 
projekcie 

Priorytetowo traktowane są osoby, 
które:  

� są w wieku 50 lat i więcej,  

� zamieszkują obszary wiejskie.  
  

� 120 godzin kursu języka 
angielskiego dla początkujących 
(poziom A1 lub A2)  

� materiały szkoleniowe 
(podręcznik + ćwiczenia), 

� honorowany na 
międzynarodowym rynku pracy 
certyfikat TOEIC 

http://www.eds-fundacja.pl/projekty/zaprzyjaznij_sie/index.php 

 

 
Osoby fizyczne 

KOMPETENCJE JĘZYKOWE KLUCZEM DO SUKCESU! 
RPO WP 
2014-2020 

JĘZYK GRUPA DOCELOWA KURSY OFERTA 
Język angielski 
Język niemiecki 

� jest osobą o niskich 
kwalifikacjach w wieku 25 lat i 
więcej-240 osób  

� i/lub jest osobą w wieku 50 lat i 
więcej,-min.80 osób 

� zamieszkuje, uczy się lub 
pracuje na terenie 
województwa podkarpackiego 
(w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego),  

� z własnej inicjatywy jest 
zainteresowana nabyciem, 
uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i 
kompetencji językowych, 

� jest osobą wchodzącą po raz 
pierwszy na rynek pracy oraz 
powracające na rynek pracy po 
przerwie związanej z 
urodzeniem i wychowaniem 
dzieci- min.48 os 

� jest osobą z 
niepełnosprawnościami- 
mon.48 os. 

� jest osobą pozostającą bez 
zatrudnienia przez co najmniej 6 
mcy przed przestąpieniem do 
projektu- min.144 os. 

 

� Szkolenie z języka angielskiego - 
180 godzin zakończone 
certyfikatem TELC lub 
równoważnym na poziomie od 
A(A1+A2) lub B(B1+B2) 

� Szkolenie z języka niemieckiego 
- 240 godzin zakończone 
certyfikatem VCC lub 
równoważnym na poziomie od A 
lub B(zgodne z ESOKJ) 

� W ramach szkolenia 
zapewniamy pomoce 
dydaktyczne: podręcznik 
dostosowany do potrzeb i poz. 
wiedzy UP 

� Zajęcia: śr.4x3h / tydzień lub 
inny dogodny rozkład(śr.80 
spotkań). Termin :05-12.2017 

� Osoba do kontaktu: Agnieszka 
Droździuk, tel.502-477-631 

http://www.navigator.edu.pl/ 

 

 
Osoby fizyczne 

ZYSKAJ KOMPETENCJE 
RPO WP 
2014-2020 

nabór we wrześniu 

http://www.deinde.pl/ 

 

 

 

 



 

 

 
Osoby fizyczne 

LIDER KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH  
RPO WP 
2014-2020 

brak informacji 

brak strony www, +48 518 837 738 

 

 
Osoby fizyczne 

ANGIELSKI KLUCZEM DO SUKCESU  
RPO WP 
2014-2020 

brak informacji 

brak strony www, tel. +48 518 837 738 

 

 
Osoby fizyczne 

KOMPETENCJE JĘZYKOWE DLA PODKARPACIA 
RPO WP 
2014-2020 

brak informacji 

http://maxiehill.com/ 

 

 
Osoby fizyczne 

PODKARPACKA AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH 
RPO WP 
2014-2020 

brak informacji 

http://www.csi.lublin.pl/efs.html 

 

 
Osoby fizyczne 

KLUCZOWE KOMPETENCJE GWARANCJĄ SUKCESU 
RPO WP 
2014-2020 

brak informacji 

http://www.mcdk.com.pl/page1.html 

 

 
Osoby fizyczne 

SZKOLENIA JĘZYKOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY 
RPO WP 
2014-2020 

brak informacji 

http://www.awalon.com.pl 

 

 
Osoby fizyczne 

KOMPETENCJE JĘZYKOWE PRZEPUSTKĄ NA RYNEK PRACY 
RPO WP 
2014-2020 

brak informacji 

http://www.okcjo.com.pl 
 

 

w w w . f u n d u s z e . p o d k a r p a c k i e . p l  

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

al. Ł. Cieplińskiego 4 
35-010 Rzeszów  

zapytaj@podkarpackie.pl  

       


