
 
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa 

jako Instytucja Pośrednicząca 

dla 

Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów 

innowacyjnych przedsiębiorstw, w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych  

w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r., 

poz. 1460, z późn. zm) 

ogłasza konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18  

pn.: „Akademia Menadżera MŚP" 

na wybór beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe i doradcze dla 

mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze  

zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.  

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod 

adresem www.sowa.efs.gov.pl. 

Nabór wniosków będzie prowadzony  

w terminie: od 30 marca 2018 r. do 11 maja 2018 r.  

 

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć następujących 

makroregionów: 

1. Makroregion 1 – województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, 

warmińsko-mazurskie; 

2. Makroregion 2 – województwo: lubelskie, mazowieckie; 

3. Makroregion 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie; 

4. Makroregion 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie; 

5. Makroregion 5 – województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, 

wielkopolskie. 

 

W każdym makroregionie PARP zamierza wybrać jednego beneficjenta.  

Wnioskodawcami mogą być:  

a) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorców, 

b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, 

c) reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 

lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1240), 

d) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach 

pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029),  

http://www.sowa.efs.gov.pl/


 
e) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r.  

o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.), 
f) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881), 
g) przedsiębiorcy. 

 

Podstawowym zadaniem beneficjentów „Akademii Menadżera MŚP” będzie udzielanie 

wsparcia przedsiębiorcom ze środków projektu. Proces ten można podzielić na kilka etapów: 

1) Rekrutacja przedsiębiorców do projektu, w tym weryfikacja dokumentów koniecznych 

do udzielenia wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej i zasadami 

konkursu.  

2) Podpisanie i rozliczenie umowy wsparcia z przedsiębiorcą, w tym monitorowanie 

udziału przedsiębiorców objętych projektem.  

3) Informacja i promocja dotycząca możliwości udzielenia wsparcia. 

 

Działania w projekcie zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu.  

Wnioski można składać wspólnie z partnerami, wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, 

organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane w 

rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014. 

Sposób uzupełniania braków formalnych i oczywistych omyłek został przedstawiony w 

Regulaminie konkursu.  

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 55 578 500,00 zł, w tym maksymalna kwota 

dofinansowania projektów wynosi 50 020 650,00 zł (co stanowi 90% wartości wydatków 

kwalifikowalnych projektu).  

Alokacja i maksymalna kwota dofinansowania w podziale na makroregiony wygląda 

następująco: 

Lp. Makroregion Dostępna alokacja Maksymalna 

wartość 

dofinansowania 

projektu 

1 Makroregion 1 – województwo: 

kujawsko-pomorskie, podlaskie, 

pomorskie, warmińsko-mazurskie 

 

9 642 500,00 PLN 

 

 

8 678 250,00 PLN 

2 Makroregion 2 – województwo: 

lubelskie, mazowieckie 

11 136 000, 00 PLN 10 022 400,00 PLN 

3 Makroregion 3 – województwo: 

małopolskie, podkarpackie, 

świętokrzyskie 

9 251 000, 00 PLN 

 

8 325 900,00 PLN 

4 Makroregion 4 – województwo: 

łódzkie, opolskie, śląskie 

10 657 500, 00 PLN 9 591 750,00 PLN 



 
5 Makroregion 5 – województwo: 

dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-

pomorskie, wielkopolskie 

 

14 891 500,00 PLN 

 

 

13 402 350,00 PLN 

RAZEM: 55 578 500,00 PLN 50 020 650,00 PLN 

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości,  

co najmniej 10,00% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny może 

pochodzić od przedsiębiorców korzystających ze wsparcia „Akademii Menadżera 

MŚP”, który zgodnie z przepisami nie może być mniejszy niż 20% otrzymanego przez 

przedsiębiorcę wsparcia. 

 

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie 

internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty 

elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz zgłaszać telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 do 

93. 

 

mailto:info@parp.gov.pl

