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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 fi rm zainteresowanych 
rozwojem pracowników.

PO PIERWSZE KOMPETENCJE

Nowy konkurs Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego to szansa na rozwój 
dla mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw z naszego województwa. Już 
wkrótce zostanie wyłoniony Opera-
tor, który będzie odpowiedzialny za 
podział środków między regionalnymi 
fi rmami. Pieniądze te będzie można 
przeznaczyć na rozwój kompetencji 
i kwalifi kacji pracowników. Do po-
działu jest aż 5,7 mln euro. 

Jako przedsiębiorca możesz liczyć na re-

fundację połowy poniesionych przez Cie-

bie kosztów na szkolenia dla pracowników, 

studia podyplomowe czy specjalistyczne 

doradztwo. Dodatkowo, jeżeli zatrudnieni 

w Twojej fi rmie są w wieku 50 lat lub więcej 

i o niskich kwalifi kacjach, refundacja może 

wzrosnąć nawet do 80%. 

Dla przykładu   fi rma zatrudniająca 15 osób, 

chce przeszkolić jednego z pracowników 

w wieku 55 lat z wykształceniem podsta-

wowym, z zakresu „operatora koparko-ła-

dowarki”. Spełnione są zatem wszystkie 

kryteria wymagane do ubiegania się o dota-

cje i benefi cjent może uzyskać maksymalne 

dofi nansowanie.

Nowością jest realizacja wsparcia zgodnie 

z podejściem popytowym, która wiąże się 

ze znacznym ograniczeniem procedur. Za-

kłada ono, że to przedsiębiorca, a nie rynek 

szkoleniowy będzie decydować o zakresie 

udzielanego wsparcia. W ogłoszonym kon-

kursie zostanie najpierw wybrany Operator. 

Będzie on odpowiedzialny za dalszy podział 

środków między przedsiębiorstwami z wo-

jewództwa kujawsko-pomorskiego. Przed-

siębiorca będzie mógł ubiegać się o zwrot 

części kosztów za szkolenia bezpośrednio 

u Operatora.

1.  Uproszczony wniosek/

formularz składamy 

on-line lub osobiście 

u wybranego Opera-

tora. Przedsiębior-

ca wstępnie określa 

w nim rodzaj szkoleń, na 

które będzie chciał uzyskać refundację.

2.  Operator weryfi kuje złożone dokumenty 

pod kątem spełnienia warunków otrzy-

mania wsparcia.

3.  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, 

podpisuje z przedsiębiorcą umowę wspar-

cia, 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, przed-

siębiorca zgłasza się do Operatora po 

zwrot części poniesionych kosztów.

6.  Gdy dokumenty rozliczeniowe są kom-

pletne i prawidłowe, Operator dokonuje 

refundacji poniesionych przez przedsię-

biorcę kosztów.

* uslugirozwojowe.parp.gov.pl

rpo.kujawsko-pomorskie.pl    to kompen-

dium wiedzy o RPO w naszym regionie. 

Znajdziesz tutaj publikowane ogłoszenia 

konkursów o dotację oraz harmonogram 

planowanych naborów. 

W Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Gru-

dziądzu i Inowrocławiu działają punkty 

udzielające informacji o eurofunduszach.

Kampania jest współfi nansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

  Uproszczony wniosek/

formularz składamy 

on-line lub osobiście 

u wybranego Opera-

tora. Przedsiębior-

ca wstępnie określa 

w nim rodzaj szkoleń, na 

które będzie chciał uzyskać refundację.

* 

Wniosek jest prosty. 

Sięgnij po dofi nansowanie!


