
Fundusze Europejskie 2014-2020 
dla przedsiębiorstw na szkolenia 

Lublin, 3 czerwca 2020 r. 



Plan prezentacji
I. Informacja o Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

II. Środki na szkolenia dla pracodawców i pracowników

1. Możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego -

działanie 10.1 – usługi rozwojowe dla MŚP

2. Możliwości wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

3. Formy wsparcia na szkolenia dostępne w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

a) Akademia PARP

b) Akademia Menadżera MŚP

c) Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

III. Źródła informacji
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INFORMACJE 
mailowe i 

telefoniczne

nt. projektów

na etapie 
realizacji 
projektu

nt. możliwości 
dofinansowania 

pomysłu

na etapie 
przygotowania 

projektu

Sieć PIFE – ZAKRES USŁUG
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www.pife.gov.pl

http://www.pife.gov.pl/
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Sieć 
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 547 
kontakt@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Puławy ul. gen. Fieldorfa-Nila 18 lok. 19  
tel.: 81 88 66 126, 514 924 214 
pulawy@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3 

tel.: 84 638 02 67, 514 923 981,      
zamosc@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Chełm pl. Niepodległości 1 
tel.: 82 565 19 21, 514 924 194 
chelm@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  
tel.: 83 343 58 44, 
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
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Fundusze Europejskie 2014 – 2020 
na doradztwo i szkolenia 

1. RPO WL – działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP
2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3. Fundusze na szkolenia w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
a)    Akademia PARP
b)    Akademia Menadżera MŚP  
b)    Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców
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W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

I. Usługi rozwojowe dla MŚP - Działanie 10.1 

- Dofinansowanie do kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników 
i pracodawców do 80% - do 5 tys. zł na pracownika, do 15 tys. zł na firmę

1. Wybór usługi z Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
2. Złożenie wymaganej dokumentacji
3. Przyznanie wsparcia
4. Realizacja usługi
5. Rozliczenie usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
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I. Usługi rozwojowe dla MŚP - Działanie 10.1

Wykaz instytucji:

A. Operator dla m. Lublina, powiatu Lubelskiego i Lubartowskiego, świdnickiego 
i łęczyńskiego – jest Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o. – link do strony 
http://warwschod.pl/pl/kontakt/
Tel. 508 283 369, 608 500 131, tel. 81 741 71 80

B. Operatorem dla subregionu bialsko-chełmsko-zamojskiego będzie 
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada z Chełma – link do strony:
http://triada-chelm.pl/kontakt-z-nami/
Tel. 82 565 84 45

C. Operatorem dla subregionu puławskiego będzie 
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.  – link do strony –
http://www.euro-konsult.pl/kontakt.html
Tel. 81 534 73 37

http://warwschod.pl/pl/kontakt/
http://triada-chelm.pl/kontakt-z-nami/
http://www.euro-konsult.pl/kontakt.html
http://www.euro-konsult.pl/kontakt.html
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II. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Środki dostępne w Urzędach Pracy – one to ogłaszają terminy naboru wniosków.

Zasady, to m.in.:
- wysokość wsparcia do 3-krotności średniej krajowej dla pracowników
- 100% dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw
- 80% dla większych

Zawody deficytowe w województwie lubelskim to m.in.: dekarze, elektrycy, fizjoterapeuci, 
fryzjerzy, kierowcy C,D, C+E, kucharze, lekarze, mechanicy, piekarze, księgowi, spawacze.

Źródła informacji:  

Barometr zawodów

https://barometrzawodow.pl/pl/lubelskie/prognozy-dla-
powiatow/2020/lubelskie.19......1..3..0.1.1.p_3.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

https://barometrzawodow.pl/pl/lubelskie/prognozy-dla-powiatow/2020/lubelskie.19......1..3..0.1.1.p_3.
https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


III a. Akademia PARP - www.akademiaparp.gov.pl

Szkolenia studia, coaching, mentoring, warsztaty, kursy. 

Darmowe kursy online. 
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http://www.akademiaparp.gov.pl/


III a. Oferta Akademii PARP

Tematyka szkoleń dopasowana jest do potrzeb firm z sektora MSP

➢ Kategorie główne: FINANSOWANIE, MARKETING I SPRZEDAŻ, PRAWO, WSPARCIE 
OTOCZENIA BIZNESU (IOB), ZARZĄDZANIE oraz Umiejętności interpersonalne; 
Umiejętności kierownicze; Umiejętności osobiste 

Nad zawartością merytoryczną szkoleń czuwają wysokiej klasy eksperci w dziedzinie
przedsiębiorczości i zarządzania. Akademia PARP wykorzystuje najskuteczniejsze metody
edukacji zawodowej. Szkolenia składają się z lekcji, podczas których uczestnik jest
informowany o celach i rezultatach szkolenia. Treść przeplatają interaktywne ćwiczenia
doskonalące. W szkoleniu występuje wiele odniesień do praktyki. Po przejściu modułu
(zestawu kilku lekcji) uczestnik może sprawdzić swoją wiedzę za pomocą testu.

Logowanie: https://akademia.parp.gov.pl/login/index.php

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online
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https://akademia.parp.gov.pl/login/index.php
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online


III b. Akademia Menadżera MŚP

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie 

(za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego 

i doradczego w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, 

w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.
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III b. Akademia Menadżera MŚP
Na co można 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

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają 
na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji 
menadżerskich.
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https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp#dokumenty


III b. Akademia Menadżera MŚP
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.).

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz
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https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz


III c. Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Tematyka szkoleń dopasowana jest do potrzeb firm z sektora MSP

• CEL FINANSOWANIA: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

• usługi szkoleniowe

• usługi doradcze

• studia podyplomowe

• Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte 
zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe 
świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.
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https://www.parp.gov.pl/component/programs/program/power#sektorowe-rady
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


III c. Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Dla jakich sektorów i do kiedy będą przyjmowane wnioski:

Programy rozwojowe – kompetencje dla:

1. Budownictwa – do 30 czerwca 2021 r.

2. Sektora finansów i ubezpieczeń – do 30 czerwca 2021 r.

3. Turystyki:

a) Moja praca w turystyce – do 28 lutego 2022 r.

b) Akademia szkoleń i doradztwa dla turystyki – do 31 grudnia 2020 r.

c) Kompetencje dla branży turystycznej – do 30 czerwca 2022 r.
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III c. Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Dla jakich sektorów i do kiedy będą przyjmowane wnioski.

Programy rozwojowe – kompetencje dla cd.:

4. Budownictwa - II edycja – do 30 września 2022 r.

5. Dla sektora finansowego – do 31 grudnia 2022 r.

6. Dla sektora mody – przepis na rozwój – kompetencje szyte na miarę – do 31 grudnia
2022 r.

7. Sektora IT – do 31 grudnia 2022 r.

8. Dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – do 31 sierpnia 2023 r.
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III c. Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Kto może aplikować:

• Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

- planujące przeszkolić pracowników;

- spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

- zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% 
kwoty wsparcia.
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III c. Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Do jakich branż jest skierowane wsparcie:

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach:

budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych

tekstyliów oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to 
wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz 
J.58.2), motoryzacyjnego (z wyłączeniem PKD G.45) oraz przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow
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https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#budownictwo
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#finanse
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#turystyka
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#it
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#moda
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#moda
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#zdrowie
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow


III c. Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie:

1. Zgłosić się do operatora – wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na
stronie PARP

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-
formularz#formularz

2. Przekazać Operatorowi wymagane dokumenty

3. Zdiagnozować potrzeby i otrzymać rekomendacje

4. Wybrać usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych
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https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz#formularz
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Źródła informacji
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Źródła Informacji

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

https://rpo.lubelskie.pl

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/szkolenia-stacjonarne

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/szkolenia-stacjonarne
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https://rpo.lubelskie.pl/

Zachęcam do zapisanie się do newslettera
https://rpo.lubelskie.pl/newsletter/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

https://rpo.lubelskie.pl/
https://rpo.lubelskie.pl/newsletter/
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Dziękuję za uwagę!

Krzysztof Prybuła
Oddział Informacji o Funduszach Europejskich 

Departament Zarządzania 
Regionalnym Programem Operacyjnym 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie 
e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl; krzysztof.prybula@lubelskie.pl

Tel.: 81 44 16 865, 81 44 16 864

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:krzysztof.prybula@lubelskie.pl

