
czas trwania projektu
 styczeń 2018 - grudzień 2021 
łączny budżet projektu z Komisji Europejskiej 
 € 3,980,790 
numer projektu: 
 591986-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA2-SSA-B 

Konsorcjum: 

• EURATEX, Belgia – branża tekstylna i odzieżowa, 
(koordynator projektu) 

• CEC, Belgia – branża obuwnicza
• COTANCE, Belgia – branża skórzana 
• CIAPE - Centro Italiano per l’Apprendimento 

Permanente, Włochy
• CITEVE - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil 

e do Vestuário de Portugal, Portugalia
• CNDIPT - Centrul National de Dezvoltare a 

Invatamantului Profesional si Tehnic, Rumunia
• COBOT, Belgia
• CTCP - Centro Tecnológico do Calçado de 

Portugal, Portugalia 
• Fundae - Fundacion Estatal para la Formación en 

el Empleo, Hiszpania
• HCIA - Hellenic Clothing Industry Association, Grecja
• IVOC, Belgia 
• INESCOP - Instituto Tecnologico del Calzado y 

Conexas, Hiszpania 
• PIN - Soc. Cons. A r.l. Servizi didattici e scientifici 

per l’Università di Firenze, Włochy
• Politecnico Calzaturiero, Włochy
• SPIN360, Włochy 
• TUIASI - Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi 

din Iasi, Rumunia 
• Lodz University of Technology, Polska
• UNITEX, Francja 
• UPC - Universitat Politècnica de Catalunya, 

Hiszpania
• PIRIN-TEX EOOD, Bułgaria
• Universitat de Lleida, Hiszpania
• Virtual Campus, Portugalia

   s4tclfblueprint@euratex.eu       s4tclfblueprint.eu      @skills4tclf      Skills4Smart TCLF

Firmy z branż tekstylnej, 
odzieżowej, skórzanej 

i obuwniczej- 
dlaczego przystąpić do projektu?

Ważne jest aktywne zaangażowanie firm w podnoszenie kwalifikacji 
swoich pracowników. Pracując razem, lepiej zrozumiemy Twoje 

potrzeby, przewidzimy wyzwania i odkryjemy możliwości, które mogą 
bezpośrednio wpłynąć na zwiększenie Twojej konkurencyjności. 

Twoi pracownicy będą mogli skorzystać z pilotażowych szkoleń 
i nowych kursów, które zostaną opracowane dzięki Twojemu 

doświadczeniu i zaangażowaniu. 
Nie przegap tej okazji!

Zarejestruj swoją firmę i weź aktywny udział!
https://www.s4tclfblueprint.eu/community

Placówki kształcenia i szkolenia 
zawodowego z branż tekstylnej, 

odzieżowej, skórzanej i obuwniczej-  
dlaczego przystąpić do projektu? 

Brak umiejętności, cyfryzacja, starzejąca się siła robocza, przyciąganie nowych 
pokoleń to tylko niektóre z głównych wyzwań stojących przed branżami. Te 
sektory potrzebują zaktualizowanych programów nauczania i innowacyjnych 

metod uczenia się, aby zapewnić  swoim pracownikom kluczowe umiejętności 
i wiedzę. 

Dołącz do nas, a będziemy wspólnie pracować nad podniesieniem 
umiejętności pracowników sektorów w twoim regionie przy wsparciu Komisji 

Europejskiej.Nie przegap tej okazji!

Zarejestruj swoją placówkę kształcenia
i szkolenia zawodowego i weź aktywny udział!

https://www.s4tclfblueprint.eu/community

W strategicznym, 4—letnim projekcie Erasmus + “Skills4Smart TCLF Industries 
2030” Blueprint koordynowanym przez European Umbrella Associations (Euratex, 
CEC, COTANCE) uczestniczy ponad 20 podmiotów z sektora publicznego i prywatne-
go z branży tekstylnej, odzieżowej, skórzanej i obuwniczej (w skrócie: TOSE). 

GŁÓWNE CELE: 
• Aktualizacja oferty szkoleń i programów nauczania, 
 aby lepiej odpowiadać potrzebom branży;
• Poprawa wizerunku kariery w sektorach TOSE 
 w celu przyciągnięcia nowych pracowników, w tym młodych talentów;
• Stworzenie dynamicznej społeczności podmiotów prywatnych i publicznych
 w całej Europie, zaangażowanych w wspieranie rozwoju umiejętności i
 możliwości zatrudnienia w ramach wspólnej unijnej strategii w obszarze
 umiejętności.

PROJEKT W PIGUŁCE: 
• 2018: Analiza luk w umiejętnościach w ponad 200 firmach i 50 instytucjach
 szkoleniowych
• 2019: Opracowanie 8 nowych MOOC-ów
• 2020-21: Pilotaż i walidacja nowych szkoleń 
• 2018-2021: Opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonego 
 rozwoju poprzez:
  • Sieć placówek kształcenia i szkolenia zawodowego 
  • Zaangażowanie regionów i innych zainteresowanych stron 
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