INSTYTUT DORADZTWA Sp. z o.o.
zaprasza szkolenia dla instalatorów z dofinansowaniem.
Kim jesteśmy?
Akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodkiem szkoleń w zakresie OZE.
Niepubliczną Placówka Kształcenia Ustawicznego.
Akredytowanym Ośrodkiem Innowacji przy Ministerstwie Rozwoju RP.

MONTER INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

•przekazanie uczestnikom niezbędnych informacji w zakresie podstaw
projektowania oraz wykonawstwa instalacji mechanicznej i rekuperacji
w budownictwie

MONTER INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNYCH (UDT)

•tematyka kursu przeprowadzi uczestników od teorii PV, przez zasady
doboru i instalacji fotowoltaicznej i zabezpieczeń, aż do praktycznych
aspektów montażu instalacji.

MONTER INSTALACJI POMP
CIEPŁA (UDT)

•uczestnicy szkolenia wspólnie z wykwalifikowanymi trenerami uczą się
doboru urządzeń, instalacji pomp ciepła i ich regulacji na podstawie
bilansu c.o. i c.w.u.

KURS ELEKTROENERGETYCZNY
grupa G1 - E1 i D1

•Elektroenergetyczny – przygotowanie do egzaminu przed Komisją URE
(nr 291) w zakresie: eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci w
zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów,
montażu, kontrolno-pomiarowych (oraz pomiary ochronne do 1 kV).

KURS ENERGETYCZNY CIEPLNY
grupa G2 - E2 i D2

•Cieplnej – przygotowanie do egzaminu przed Komisją URE (nr 279) w
zakresie: eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci w zakresie
wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno-pomiarowych.

KURS ENERGETYCZNY GAZOWY
grupa G3 - E3 i D3

•Gazowej – przygotowanie do egzaminu przed Komisją URE (nr 279) w
zakresie: eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci w zakresie
wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu,
kontrolno-pomiarowych.

W każdej z grup można uzyskać uprawnienia w zakresie pkt 1 – 10.
KURS LUTOWACZA RĘCZNEGO
(miedzi, aluminium, stali
stopowych metodą kapilarną)

KURS PEDAGOGICZNY
dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu

CENTRUM EKO-ENERGETYCZNE
Suchoraba 12, kod 32-005 Niepołomice
Antonina Wrońska Korzeń
mail: awk.@instytutdoradztwa.com
tel. kom. 663 133 655

•Celem kursu jest nabycie umiejętności: doboru materiałów ( lutowia,
topników), narzędzi i urządzeń, metod i sposobu przygotowania do
lutowania, lutowania, prób szczelności lutowania miękkiego i
twardego metodą kapilarną miedzi, miedzi z aluminium, stali
stopowych (nierdzewnych). Dz. U. 00.40.470 ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r.
•Celem kursu jest przygotowanie pracodawców i pracowników, dla
których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego
zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych
związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla
pracowników młodocianych.

INSTYTUT DORADZTWA SP. Z O.O.
32-002 Kokotów 741, k. Krakowa
Beata Wolnik
mail: bw@instytutdoradztwa.com
tel. kom. 669 578 015

Nasze szkolenia to:





Praca na własnym, specjalistycznym sprzęcie
Profesjonalna i doświadczona kadra
Nocleg i wyżywienie dla uczestników
Zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed komisjami UDT
(fotowoltaika i pompy ciepła) oraz URE (energetyczne G1;G2;G3).
Zatwierdzony program 80 godzinnego kursu pedagogicznego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.



SKORZYSTAJ Z BONÓW ROZWOJOWYCH dla przedsiębiorców
na szkolenia, odnowienie uprawnień, uzyskanie kwalifikacji, doradztwo
Chcesz skorzystać z dofinansowania zwróć się do nas – przeprowadzimy Cię przez całą procedurę!
Udzielamy pomocy przy rejestracji w Małopolskiej Bazie Usług Rozwojowych
i w uzyskaniu dofinansowania!

Możliwość pozyskania dofinansowania do 80% wartości szkolenia. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa (do 250 osób zatrudnionych).
Zasady dofinansowania usługi rozwojowej na poziomie 80% w Małopolskiej Bazie Usług Rozwojowych
Przyznanie wyższego limitu bonów dofinansowanych w 80% jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia przynajmniej jednego
kryterium:
1) przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu zgodnie z wytycznymi urzędu
2) pracowników w wieku 50 lat lub więcej;
3) pracowników o niskich kwalifikacjach ( wykształcenia średnie)
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: samozatrudniony: 5 760, 00 zł







1 - 3 pracowników: 8 640, 00 zł
4 - 9 pracowników: 11 520, 00 zł
10 - 19 pracowników: 17 280, 00 zł
20 - 49 pracowników: 28 800, 00 zł
50 - 99 pracowników: 51 840, 00 zł
100 - 249 pracowników: 97 920, 00 zł

W sprawach dotacji porad udzielą i pomogą przejść procedurę dofinansowania:

Antonina Wrońska-Korzeń – tel. kom. 663 133 655 --- e-mail: awk@instytutdoradztwa.com
Beata Wolnik – tel. kom. 669 578 015 --- e-mail: bw@instytutdoradztwa.com
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