Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy
Działanie 8.5 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw MŚP w regionie
Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do
usług rozwojowych
Wsparcie jest przeznaczone dla mikro,
małych i średnich ﬁrm zainteresowanych
rozwojem pracowników.

Fundusze europejskie na rozwój pracowników
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
PO PIERWSZE KOMPETENCJE
Nowy konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego to szansa na rozwój
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego województwa. Już
wkrótce zostanie wyłoniony Operator, który będzie odpowiedzialny za
podział środków między regionalnymi
ﬁrmami. Pieniądze te będzie można
przeznaczyć na rozwój kompetencji
i kwaliﬁkacji pracowników. Do podziału jest aż 5,7 mln euro.
Jako przedsiębiorca możesz liczyć na refundację połowy poniesionych przez Ciebie kosztów na szkolenia dla pracowników,
studia podyplomowe czy specjalistyczne
doradztwo. Dodatkowo, jeżeli zatrudnieni
w Twojej ﬁrmie są w wieku 50 lat lub więcej
i o niskich kwaliﬁkacjach, refundacja może
wzrosnąć nawet do 80%.

Dla przykładu ﬁrma zatrudniająca 15 osób,
chce przeszkolić jednego z pracowników
w wieku 55 lat z wykształceniem podstawowym, z zakresu „operatora koparko-ładowarki”. Spełnione są zatem wszystkie
kryteria wymagane do ubiegania się o dotacje i beneﬁcjent może uzyskać maksymalne
doﬁnansowanie.
Nowością jest realizacja wsparcia zgodnie
z podejściem popytowym, która wiąże się
ze znacznym ograniczeniem procedur. Zakłada ono, że to przedsiębiorca, a nie rynek
szkoleniowy będzie decydować o zakresie
udzielanego wsparcia. W ogłoszonym konkursie zostanie najpierw wybrany Operator.
Będzie on odpowiedzialny za dalszy podział
środków między przedsiębiorstwami z województwa kujawsko-pomorskiego. Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o zwrot
części kosztów za szkolenia bezpośrednio
u Operatora.

Wniosek jest prosty.
Sięgnij po doﬁnansowanie!
1. Uproszczony wniosek/
formularz składamy
on-line lub osobiście
u wybranego Operatora. Przedsiębiorca wstępnie określa
w nim rodzaj szkoleń, na
które będzie chciał uzyskać refundację.
2. Operator weryﬁkuje złożone dokumenty
pod kątem spełnienia warunków otrzymania wsparcia.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
podpisuje z przedsiębiorcą umowę wsparcia, w której zobowiązuje się do refundacji
określonych wydatków.
4. Przedsiębiorca samodzielnie wybiera ta-

kie szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych*,
które najlepiej odpowiedzą na potrzeby
jego pracowników.
5. Po skorzystaniu z wybranej usługi oraz
opłaceniu jej w pełnej wysokości, przedsiębiorca zgłasza się do Operatora po
zwrot części poniesionych kosztów.
6. Gdy dokumenty rozliczeniowe są kompletne i prawidłowe, Operator dokonuje
refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów.
* uslugirozwojowe.parp.gov.pl
rpo.kujawsko-pomorskie.pl to kompendium wiedzy o RPO w naszym regionie.
Znajdziesz tutaj publikowane ogłoszenia
konkursów o dotację oraz harmonogram
planowanych naborów.
W Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu działają punkty
udzielające informacji o eurofunduszach.

Kampania jest współﬁnansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

