STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
z siedzibą w Krak owie
31-004 Krak ów, Pl. Wszystk ich Świętych 3/ 4
Biuro:
3 1 -0 0 6 Kraków
ul. Grodzka 1 5 / 2

tel.: (O 12) 421 74 65, 421 53 89
tel./ fax: (0 12) 421 93 12
www.sgpm .k rak ow.pl; e-m ail: sgipm @neostrada.pl
nr k onta: PKO SA 43 1240 4650 1111 0000 5149 2423
Regon 351011374
NIP 676-10-71-117 KRS 0000182275

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie

Dot. Projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Doceniając wartość inicjatywy jaką jest tworzenie sieci współpracy podmiotów biorących
udział

w

obsłudze

przedsiębiorców

i

inwestorów

w

regionie

Małopolski

pragniemy

zarekomendować Państwu uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach
Projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla
inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”.
Głównym celem projektu jest przygotowanie merytoryczne kadr instytucji i podmiotów rynku
pracy biorących udział w obsłudze przedsiębiorców i inwestorów w regionie poprzez szkolenia
oraz włączenie w międzyinstytucjonalne działania partnerskie. Proponowane Partnerstwo ma
przede wszystkim służyć poprawie jakości obsługi przedsiębiorców. Jest także szansą na
podniesienie atrakcyjności regionu poprzez zintegrowanie i koordynację działań skierowanych do
pracodawców, szczególnie w zakresie zasobów ludzkich.
Warto podkreślić, że projekt stawia sobie za cel kompleksowe przygotowanie osób, które
zajmują się obsługą przedsiębiorców i inwestorów

m.in. w gminach. Podstawę stanowi

przekonanie, że przyjazne nastawienie do przedsiębiorców jest strategiczne dla gminy.
Bezpośrednią korzyścią ze szkoleń jest kompleksowe przygotowanie pracowników gminy do
obsługi przedsiębiorców. W trakcie szkoleń zostanie przekazana wiedza o tworzeniu rankingów
atrakcyjności inwestycyjnej gmin. Ponadto podczas warsztatów będzie można nabyć
umiejętności

wykorzystywania

atutów

gmin

w

kontaktach

z

przedsiębiorcami

oraz

sporządzania kompleksowych ofert inwestycyjnych z uwzględnieniem zasobów ludzkich.
Szkolenia obejmują także aktualną obecnie tematykę jaką jest pomoc przedsiębiorcom, którzy
planują zwolnienia pracowników (outplacement).
Stowarzyszenie

Gmin

i

Powiatów

Małopolski

rekomenduje

Państwu

udział

w szkoleniach oraz w poprzedzających je jednodniowych seminariach nt. funkcjonowania
systemów wsparcia inwestorów w obszarze zasobów ludzkich. Pozwolą one rozeznać się Państwu
w ofercie szkoleniowej projektu. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej
projektu: inwestor.wup-krakow.pl.
Z poważaniem
Kazimierz Barczyk

Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

