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
Jest to Poddziałanie o charakterze konkursowym i o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty.
Dzięki temu poddziałaniu Państwa firma lub instytucja może zrealizować ogólnopolski lub ponadregionalny
projekt szkoleniowy lub doradczy. Może również dostać środki na uruchomienie studiów podyplomowych w
dziedzinie przyczyniającej się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekty szkoleń czy
doradztwa mogą być otwarte (czyli rekrutowani są chętni z wielu różnych firm) lub zamknięte (dla pracowników
jednego lub maksymalnie kilku z góry określonych przedsiębiorstw). Jeśli z kolei chodzi o tematykę, to mogą być
one ogólne (uczące umiejętności przydatnych w wielu zawodach) bądź specjalistyczne (przydatne tylko w jednym
zawodzie).
Jeśli z poddziałania 2.1.1 chcą Państwo skorzystać jako uczestnicy - chciałbyście wziąć udział w szkoleniu,
skorzystać z doradztwa, studiów podyplomowych, powinniście zgłosić się do pracodawcy i poprosić go o pomoc.
Ważne, że nie musicie być pracownikiem etatowym. Wystarczy, że posiadasz umowę-zlecenie czy inną umowę
cywilno-prawną.
Projektodawcami w omawianym Poddziałaniu mogą być przedsiębiorcy i/lub grupy przedsiębiorstw, szkoły
wyższe, instytucje szkoleniowe (szkoleniowo-doradcze), inne podmioty działające na rzecz RZL i adaptacyjności.
Dodatkowo istnieje możliwość zawiązania partnerstwa (max. 5 podmiotów) na podstawie umowy/porozumienia.
Beneficjentami ostatecznymi otrzymanej pomocy są Przedsiębiorcy i ich pracownicy (siedziba n terytorium RP) z
wyłączeniem przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego oraz przedsiębiorstw z sektora górnictwa skalnego
Realizując projekt w ramach poddziałania 2.1.1 będziecie Państwo mogli uzyskać dofinansowanie na:
- zamknięte projekty szkoleń ogólnych i specjalistycznych oraz doradztwa dla przedsiębiorców i pracowników
przedsiębiorstw, przygotowane w oparciu o indywidualną strategię przygotowaną w firmie; ale: firma musi mieć
przedstawicielstwa, filie, oddziały w przynajmniej dwóch różnych województwach, a np. szkolenia muszą się
odbywać również w co najmniej dwóch województwach;
- otwarte projekty szkoleń ogólnych i specjalistycznych oraz doradztwa dla przedsiębiorców i pracowników firm;
ALE: projekt musi być realizowany co najmniej w pięciu województwach;
- organizację studiów podyplomowych dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw.
Projekty szkoleniowe i doradcze objęte są zasadami pomocy publicznej. Oznacza to, że przedsiębiorcy
ubiegający się o dofinansowanie będą mogli liczyć tylko na częściowe pokrycie kosztów:
- doradztwa: w wysokości 50%
- szkoleń ogólnych: 60%/80% (większe dla małych i średnich firm)
- szkoleń specjalistycznych: 35%/45% (większe dla małych i średnich firm)
Z kolei minimalna/maksymalna wartość projektu wynosi:
- projekty zamknięte: minimalna wartość 400 tys. zł, a maksymalna wartość 15 mln zł
- projekty otwarte: minimalna wartość 400 tys. zł, a maksymalna wartość 20 mln zł
- studia podyplomowe minimalna wartość 400 tys. zł, a maksymalna wartość 20 mln zł
Złożony wniosek o dofinansowanie, aby został pozytywnie rozpatrzony powinien spełniać m.in. następujące
kryteria:
Kryteria dostępu:
· wnioskodawca i grupa docelowa,
· kryterium ponadregionalności:
- zamknięte projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców, które posiadają
struktury organizacyjne lub umiejscowione są co najmniej w dwóch województwach. PODSTAWA:
indywidualne strategie rozwoju firm w zakresie dotyczącym szkoleń.

- otwarte projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców i ich pracowników – co najmniej pięć
województw – dot. siedziby przedsiębiorców oraz miejsca udzielenia wsparcia
·
·
·
·

- studia podyplomowe – z zasady otwarte o charakterze ogólnopolskim
minimalna wartość projektu 400 tys PLN, maksymalna 15 mln PLN (projekty zamknięte) lub 20 mln PLN
(projekty otwarte i studia podyplomowe);
projekty max 2-letnie
dopuszczalna liczba partnerów – 4 (+ projektodawca)
kondycja finansowa – przychody za ostatni rok obrotowy w przypadku, gdy roczna wartość projektu nie
przekroczy 1,2 krotności rocznych przychodów

Kryteria strategiczne: premia 20 pkt-ów (dla rekomendowanego wniosku)
· Projekty zamknięte – min 20% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu stanowić będą osoby
powyżej 50 r. życia;
· Projekty otwarte – min. 80% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu będzie miało możliwość zdania
egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte kwalifikacje lub uzyskania powszechnie znanego
certyfikatu
· Studia podyplomowe – min. 60% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu będzie miało możliwość
studiowania na studiach o profilu technicznym
Wnioski przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
W przypadku zainteresowania powyższą formą wsparcia oraz w przypadku dodatkowych pytań, szczegółowych
informacji udzielą Państwu:
- Robert Podgórzak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: r.podorzak@imbigs.org.pl
- Paweł Stępniak - tel. kont. 22 847 53 68, e-mail: p.stepniak@imbigs.org.pl
- Magdalena Lepa – tel. kont. 22 843 59 51, e-mail: m.lepa@imbigs.org.pl

