
KOMPETENCJE DLA 
SEKTORÓW
Jeśli:
•  jesteś mikro-, małym, średnim lub dużym* 

przedsiębiorcą,
• planujesz podnieść kwalifikacje pracowników,
•  spełniasz warunki uzyskania pomocy  

de minimis lub pomocy publicznej
skorzystaj ze wsparcia wynikającego  
z rekomendacji Sektorowych Rad  
ds. Kompetencji.
* Uwaga! Duże przedsiębiorstwa mogą zostać objęte wsparciem tylko w sektorach przemysłowych 
(związanych z reindustrializacją) tj. IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz J.58.2), motoryzacyjnym  
(z wyłączeniem PKD G.45) oraz przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.

ZGŁOŚ SIĘ:

Więcej informacji na temat przystąpienia do 
projektu, wsparcia w ramach sektorów, zakres 
tematyczny szkoleń i doradztwa, formularz 
kontaktowy oraz kontakt do Operatorów moż-
na znaleźć na stronach projektu:

www.parp.gov.pl/kompetencje-dla-sektorow

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

+48 22 432 80 80, fax +48 22 432 86 20
www.parp.gov.pl

www.parp.gov.pl/kompetencje-dla-sektorow



Celem działania jest dofinansowanie (za po-
średnictwem Operatorów) wsparcia dla mi-
kro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw 
w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów pody-
plomowych. Wsparcie przyczyni się do wzrostu 
kompetencji pracowników przedsiębiorstw ob-
jętych działaniami.

ILE MOŻESZ OTRZYMAĆ?

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębior-
stwo na dofinansowanie usług rozwojowych, 
wyniesie do 80% wartości tych usług, co ozna-
cza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębior-
stwa uczestniczące w projekcie.

NA CO MOŻESZ PRZEZNACZYĆ  
DOFINANSOWANIE?
• usługi szkoleniowe
• usługi doradcze
• studia podyplomowe.

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać 
przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zo-
stały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. 
Kompetencji. Rady Sektorowe to ciała złożone 
z wielu Partnerów (przedsiębiorstw, organizacji 
pracodawców, związków zawodowych, partne-
rów społecznych, instytucji edukacyjnych, insty-
tucji nadzoru, instytucji rynku pracy, uczelni), 
które działają w celu lepszego dopasowania 
kompetencji przedsiębiorców do potrzeb dane-
go sektora gospodarki.

* Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP) - bezpłatna platforma dostępna pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl, na której  
znajdują się oferty usług rozwojowych świadczone przez wyspecjalizowane firmy, uczelnie itp.

Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady 
za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych*.
Projekt realizuje Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości za pośrednictwem  
Operatorów.

SCHEMAT WSPARCIA W PROJEKCIE:

1.    Z arejestruj się na stronie internetowej 
PARP.

2.  Operator skontaktuje się z tobą i przekaże 
komplet dokumentów rekrutacyjnych  
(w tym wymaganych do udzielenia pomocy 
de minimis/ pomocy publicznej).

3.  Operator zweryfikuje twoje dokumenty 
i podpisze z tobą umowę wsparcia  
w projekcie.

4.  Wybierz usługę rozwojową, którą Operator 
zweryfikuje.

5.  Weź udział w usłudze rozwojowej  
potwierdź efekty uczenia.

6. Operator zrefunduje ci koszt usługi. 


