Ośrodek Szkoleniowy przy BOSS
Komputer
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Ośrodek Szkoleniowy przy Boss Komputer

Forma prawna

niepubliczne placówki systemu oświaty mikroprzedsiębiorstwo

NIP

7371138736

REGON

384294478

Dane adresowe
Rynek 15
34-600 Limanowa
województwo: małopolskie, powiat: limanowski

Dane kontaktowe
Email

boss.biuro@interia.pl

Telefon

Strona internetowa

www.limanowa.net.pl

Fax

502-558-349

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych

1. Projekt ”Młodzi i ambitni potrzebni od zaraz”
w ilości 21 osób bezrobotnych do 27 roku życia w terminie od 20.11.2014r.- 05.01.2015r. nazwa
kursu „Kurs komputerowyECDL CORE” –podwykonawstwo

1. Projekt „Języki i it bramą do lepszej przyszłości”
Piorytet IX,Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie
kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT oraz języków obcych w ilości 570 osóbbezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo i pracujących przedział wiekowy25-64w terminie od 01.2014r. -12.2014r.
nazwa kursu” kurs komputerowy ECDL Start”oraz kurs języka angielskiego i niemieckiego’ . – projekt
własny
1. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu Projekt” Człowiek
najlepsza inwestycja”
Piorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2"Poszerz z nami horyzonty"w ilości 14 osóbpracujących w
przedziale wiekowym 25-64 w terminie od 09.04.2014r. -20.06.2014r. nazwa kursu „Kurs
komputerowy ECDL Start” – podwykonawstwo
1. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu Projekt” Człowiek
najlepsza inwestycja”
Piorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2"Poszerz z nami horyzonty" dla 122 osób pracujących,
nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych przedział wiekowy 25-64 w terminie od 01.09.2014r.31.11.2014r. nazwa kursu ”Kurs komputerowy ECDL Start”- podwykonawstwo
1. Projekt „Młodzi i ambitni potrzebni od zaraz”
w ilości 39 osób bezrobotnych do 27 roku życiaw terminie od 01.01.2014r. -26.03.2014r. nazwa
kursu „Kurs komputerowyECDL CORE” -podwykonawstwo
1. Projekt”Gotowi do pracy”
w ilości 40 osób bezrobotnych w terminie od 02.10.2013r. -05.11.2013r.” kurs komputerowy ECDL
Start”- podwykonawstwo
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
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Inne informacje
1.Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty
2.Certyfikat-Mobilne Labolatorium ECDL
3. Wpis do ewidencji do placówek i szkół niepublicznych
4.Wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych (WUP Kraków)
5. Małopolski znak jakości MSUES

