Zasoby ludzkie

Dotacje na szkolenia w 2012 r. – konkursy
realizowane przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia
osób pracujących
Działanie: 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Poddziałanie: 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
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Artykuł został opracowany na postawie „Planu Działań na rok 2012 Program
Operacyjny Kapitał Ludzki”, który został
opublikowany w styczniu 2012 r. na stronie
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl
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