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           Propozycja 1 

 
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH 

 
 

AKADEMIA MENADŻERA – KOMPETENCJE KIEROWNICZE 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie? 

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą: 
1. zdiagnozować: 

• potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa 
• luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do 

objęcia stanowiska kierowniczego. 
 

2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym: 
• właścicieli 
• pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku 
• pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na 

stanowisko kierownicze 
 
Kto może otrzymać dofinansowanie? 

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa: 
• planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do 

awansu na stanowisko kierownicze; 
 

• spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej; 
 

• zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 
20% kwoty wsparcia 
 

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, 
którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.). 
 
 
Czym jest pomoc de minimis? 
Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat 
kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu 
drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym  
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z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów). 

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie 
zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju 
pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor 
rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. 
Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji 
Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy 
można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 
 
KROK PO KROKU 
 

1. Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP 
2. Operator zweryfikuje Twoją kwalifikowalność do projektu i zawarcia umowy 

wsparcia. 
3. Określ luki kompetencyjne i potrzeby edukacyjne kadry menadżerskiej 

wynikające z planów rozwoju firmy. 
4. Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi, które będą odpowiadać na  
5. zidentyfikowane w diagnozie potrzeby kadry zarządzającej. 

 
 
 
 

Grupa kompetencji Kompetencje 

Orientacja strategiczna 

Określanie celów i priorytetów, 
Analiza strategiczna, 

Kształtowanie wizerunku, 
Przedsiębiorczość, 

Innowacyjność. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem 

Prowadzenie działalności gospodarczej 
(obszar prawny i administracyjny), 

Zarządzanie jakością, 
Zarządzanie finansami, 
Zarządzanie procesami, 

Zarządzanie zmianą, 
Zarządzanie wiedzą, 

Zarządzanie relacjami z klientami. 

Skuteczność menadżerska 
Rozwiązywanie konfliktów, 

Podejmowanie decyzji, 
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Orientacja na cel, 
Radzenie sobie ze stresem, 
Rozwiązywanie problemów 

Przywództwo 

Pozyskiwanie pracowników, 
Ocena pracowników, 

Motywowanie pracowników, 
Delegowanie zadań i uprawnień 

Zarządzanie zespołem 

Pozyskiwanie pracowników, 
Ocena pracowników, 
Rozwój pracowników, 

Motywowanie pracowników, 
Delegowanie zadań i uprawnień 

Komunikacja i wykorzystanie informacji 

Efektywna komunikacja, 
Negocjowanie, 

Prezentacja, 
Wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie 

informacji, 
Wykorzystanie technologii IT w procesie 

komunikacji 
 
 

Kwota inwestycji:  
 
Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty 
wsparcia, w przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z pomocy de minimis. 
Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.  
 

 
1. Makroregion 1 obejmujący województwa: kujawsko – pomorskie, podlaskie, pomorskie, 

warmińsko – mazurskie 
Maksymalna kwota (łączna wartość usług rozwojowych) wynikająca z projektu,                                           
a przypadająca na przedsiębiorstwo, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi 
odpowiednio: 
9.1 mikroprzedsiębiorstwo – 10 000,00 PLN 
9.2 małe przedsiębiorstwo – 24 000,00 PLN 
9.3 średnie przedsiębiorstwo – 36 687,50 PLN 
 
Maksymalna kwota (łączna wartość usług rozwojowych) przypadająca na jednego 
uczestnika/ - czkę projektu (rozumianej jako jeden PESEL) wynosi 12 000,00 PLN. 
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2. Makroregion 2 obejmujący województwa: mazowieckie i lubelskie  
Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona od wielkości 
firmy i wynosi odpowiednio: 

a) Mikroprzedsiębiorstwo - 12 500 zł 
b) Małe przedsiębiorstwo -  25 000 zł 
c) Średnie przedsiębiorstwo – 88 400 zł 

 
Maksymalna kwota wsparcia na przypadająca na jednego Uczestnika/- czkę projektu 
(sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) wynosi 10 000 zł.  
 
Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia,  
w przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z pomoc de minimis (zgodnie z zapisami § 12b ust. 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Dz.U 2018, poz. 2256) oraz w wysokości nie większej niż 50% 
kwoty wsparcia w przypadku pomocy publicznej na doradztwo oraz w wysokości nie większej niż 70% 
kwoty wsparcia w przypadku pomocy publicznej na szkolenia (zgodnie z zapisami art. 18 oraz art. 31 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014). 
 

Lp. Forma wsparcia 
Mikroprzedsiębiorstwo 

Kwota wsparcia nie 
większa niż 

Małe 
przedsiębiorstwa 
Kwota wsparcia 

nie więcej niż 

Średnie 
przedsiębiorstwo  
Kwota wsparcia 
nie większa niż 

1. Przygotowanie diagnozy 
 

2 500 5 000 19 400 

2. Usługa rozwojowa/ usługi 
rozwojowe w zakresie 

uniwersalnych kompetencji 
menadżerskich* 

12 500 25 000 88 400 

 

 
3. Makroregion 3 obejmujący województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie  
Limit kosztów usług rozwojowych przypadający na Przedsiębiorcę wynosi odpowiednio: 
a) Mikroprzedsiębiorstwo - 15 520, 00 zł 
b) Małe przedsiębiorstwo – 15 700,00 zł 
c) Średnie przedsiębiorstwo – 16 100,00 zł 

 
Limit kosztów usług rozwojowych przypadających na Pracownika wynosi 11 520,00 zł. 
Limit na refundację kosztów usług rozwojowych przypadający na Pracownika wynosi 
9 216,00 zł. 
Limit kosztów usług rozwojowych na opracowanie Diagnozy potrzeb rozwojowych przez 
Przedsiębiorcę wynosi 4 000,00 zł, a limit na refundację kosztów usług rozwojowych 
przypadający na opracowanie Diagnozy potrzeb rozwojowych wynosi 3 200,00 zł.  
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4. Makroregion 4 obejmujący województwa: Opolskie, Śląskie, Łódzkie 
Maksymalna kwota wsparcia wynikająca z projektu, przypadająca na Przedsiębiorcę wynosi 
odpowiednio: 33 994,00 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na uczestnika/- czkę projektu (jeden PESEL) 
wynosi 11 442,00 PLN 
 
5. Makroregion 5 obejmujący województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i 

zachodniopomorskie 
Maksymalny koszt usług rozwojowych brutto (wraz z wkładem Przedsiębiorcy) wynikający z 
Projektu, przypadający na Przedsiębiorcę, jest uzależniony od wielkości firmy i wynosi 
odpowiednio: 
a) Mikroprzedsiębiorstwo – 14 244,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 6 300 zł 
b) Małe przedsiębiorstwo zatrudniające do 25 pracowników – 59 322, 00 zł, w tym na 

Diagnozę potrzeb maksymalnie 10 200,00 zł 
c) Małe przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 25 pracowników – 59 322,00 zł, w tym  na 

Diagnozę potrzeb maksymalnie 13 800,00 zł 
d) Średnie przedsiębiorstwo – 93 055,00 zł, w tym na Diagnozę potrzeb maksymalnie 

19 400,00 zł 
Maksymalny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający 
z Projektu, przypadający na Pracownika, wynosi 10 138,25 zł.  

 
  
 
 
 

  EURO CONSULTING Wioletta Żybort  
Zapraszamy do współpracy! 

Skontaktuj się już dziś! 
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