Продължителност на проекта:
Януари 2018 – Декември 2021

Общ грант от Европейската комисия:
€ 3,980,790

Референтен номер на проекта:

591986-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA2-SSA-B

Консорциум:

• EURATEX, Белгия - Текстил & Обкелко,
(Координатор на проекта)

Над 20 публични и частни заинтересовани лица от секторите Текстил,
Облекло, Кожи и Обувки (Textile, Clothing, Leather and Footwear - TCLF),
координирани от техните европейски асоциации (Euratex, CEC, COTANCE), се обединяват в “Skills4Smart TCLF Industries 2030” Blueprint, един
стратегически 4-годишен проект по Erasmus+.

• CEC, Белгия - Обувки
• COTANCE, Белгия - Кожи
• CIAPE - Centro Italiano per l’Apprendimento

ГЛАВНИ ЦЕЛИ:

 Invatamantului Profesional si Tehnic, Румъния
• COBOT, Белгия
• CTCP - Centro Tecnológico do Calçado
de Portugal, Португалия
• Fundae - Fundacion Estatal para la Formación
en el Empleo, Испания
• HCIA - Hellenic Clothing Industry Association,
Гърция
• IVOC, Белгия
• INESCOP - Instituto Tecnologico
del Calzado y Conexas, Испания
• PIN - Soc. Cons. A r.l. Servizi didattici e
scientifici per l’Università di Firenze, Италия
• Politecnico Calzaturiero, Италия
• SPIN360, Италия
• TUIASI - Universitatea Tehnica Gheorghe
Asachi din Iasi, Румъния
• Lodz University of Technology, Полша
• UNITEX, Франция
• UPC - Universitat Politècnica de Catalunya,
Испания
• PIRIN-TEX EOOD, България
• Universitat de Lleida, Испания
• Virtual Campus, Португалия

Permanente, Италия

• CITEVE - Centro Tecnológico das Indústrias

Têxtil e do Vestuário de Portugal, Португалия

• CNDIPT - Centrul National de Dezvoltare a

• Актуализиране на предлаганите обучения и учебни планове, с цел
по-добра връзка с нуждите на индустрията;
• Подобряване имиджа на кариерите в секторите Текстил, Облекло,
Кожи и Обувки, за да се привлекат нови работници, и в частност млади
таланти;
• Създаване на динамично общество от частни и публични лица в Европа,
ангажирани да подкрепят развитието на умения и възможностите
за заетост в една обща за ЕС стратегия по отношение на уменията;
ПРОЕКТЪТ НАКРАТКО:
• 2018: Анализ на липсите на умения в 100 компании и 50 обучителни
института
• 2019: Разработване на 8 MOOC-а (масивни отворени онлайн-курсове)
• 2020-21: Пилотно тестване и валидиране на новите обучителни курсове
• 2018-2021: Разработване на устойчив План за действие чрез:
		 • Мрежа от доставчици на професионални обучения в ЕС
		 • Ангажиране на региони и други заинтересовани лица

Защо да се включат

Защо да се включат

компании от секторите Текстил,
Облекло, Кожи и Обувки?

Доставчици на обучения в секторите Текстил,
Облекло, Кожи и Обувки?

Активното включване на компании е от ключова важност
за подобряване уменията на вашите работници. Работейки
заедно,ще можем по-добре да разберем вашите нужди,
да предвидим предизвикателствата и да проучим
възможностите, които могат директно да повлияят на вашата
конкурентноспособност и растеж.

Липсите на умения, дигитализацията, застаряващата работна сила,
привличането на нови поколения, са само част от главните предизвикателства
пред индустрията за Текстил, Облекло, Кожи и Обувки. Тези производствени
сектори се нуждаят от подновени учебни планове и иновативни обучителни
методи, за да осигурят ключови умения и знания за своите работници.

Вашият персонал ще се възползва от пилотни обучения и новите
курсове, които ще бъдат разработени благодарение на вашия
опит и участие.
Не пропускайте тази възможност!

Присъединете се към нас и ще работим заедно за подобряване уменията
на работната сила в секторите Текстил, Облекло, Кожи и Обувки във вашия
регион с подкрепата на Европейската комисия.
Не пропускайте тази възможност!

Регистрирайте вашата фирма
и вземете активно участие!

Регистрирайте се като доставчик
на професионални обучения и вземете активно участие!

https://www.s4tclfblueprint.eu/community

https://www.s4tclfblueprint.eu/community

s4tclfblueprint@euratex.eu

s4tclfblueprint.eu

@skills4tclf
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