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SPOTKANIE INFORMACYJNE 
DLA DOSTAWCÓW USŁUG ROZWOJOWYCH

SEKTOR FINANSÓW

SZKOLENIA I DORADZTWO WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI NADZWYCZAJNYCH SRK

W RAMACH ZADANIA COVID-19 (DZIAŁANIE 2.21 typ 4, PO WER)
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USŁUGI ROZWOJOWE WSPIERAJĄCE 
ZDOBYCIE KOMPETENCJI/KWALIFIKACJI
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Pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze 

finansowym (wg PKD), gdy:

~ Przedsiębiorstwo chce przeszkolić pracowników w oparciu o usługi rozwojowe 

dofinansowane w ramach działania 2.21 typ 4 PO WER 

• przedsiębiorstwo zgłasza się do udziału w projekcie i deleguje do udziału w usłudze 

pracownika/ów,

~ Przedsiębiorstwo spełnia warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej,

~ Przedsiębiorstwo zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie 

mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

UCZESTNICY USŁUG ROZWOJOWYCH
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STATUS MŚP/ DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH PKD

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

• Dział K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

UCZESTNICY USŁUG ROZWOJOWYCH

Pracownicy przedsiębiorstw działające sektorze finansowym, tj.:
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✓ Realizacja usług rozwojowych - nie później niż do 31 marca 2021 r.

✓ Start rekrutacji - od 22.09.2020 r.

✓ Zakończenie rekrutacji - do 30.11.2020 r. 

TERMINY ZGŁOSZEŃ*:

* Zmiany terminów są uzależnione od zgody IZ PO WER.
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~ „Wsparcie klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w zmianie modelu działania 

firmy, w tym w przebranżowieniu, z wykorzystaniem rozwiązań zdalnych”.

▪ Typ wsparcia: szkolenie

• minimum 4 godziny – maksimum 24 godziny,

• w tym zajęcia teoretyczne minimum 2 godziny – maksimum 4 godziny.

Opis usług (ilość godzin, efekty uczenia się oraz wymagania dla kadry) znajduje się w rekomendacji Rady sektorowej, którą 
udostępniono na stronie internetowej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-
covid#dokumenty

USŁUGI ROZWOJOWE (ZADANIE COVID-19)

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid#dokumenty
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OPERATOR ZADANIA COVID-19
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości

- uczestnicy z województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, 

pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie zgłaszają się do Lidera 

projektu:

tel.: 62 736 11 60, wew. 27; 576-060-690

e-mail: agnieszka_poprawa@ocwp.org.pl

www: www.ocwp.org.pl

- uczestnicy z województw: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i 

świętokrzyskie zgłaszają się do Partnera projektu SMG/KRC Poland Human Resources Region 

Południowy Sp. z o.o:

tel.: 32 203 74 54; 730-507-073

e-mail: agnieszka.mitka@smgkrc.com

mailto:agnieszka_poprawa@ocwp.org.pl
http://www.ocwp.org.pl/
mailto:%20agnieszka.mitka@smgkrc.com
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Dokumenty i informacje dotyczące Zadania COVID 19 

zamieszczono na stronie internetowej 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-

sektorow-covid 

INFORMACJE I DOKUMENTY

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid


9

Infolinia Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

tel.: 22 574 07 07

e-mail: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl

Pytania dotyczące rekomendacji nadzwyczajnych oraz w sprawie 

Sektorowej Rady ds. kompetencji:

e-mail: elzbieta_paduch@parp.gov.pl

Pytania dotyczące Zadania COVID-19:

e-mail: kompetencje_dla_sektorow@parp.gov.pl

W PRZYPADKU PYTAŃ - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

mailto:info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl
mailto:elzbieta_paduch@parp.gov.pl
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1. Rekomendacja nadzwyczajna SRK

2. Baza Usług Rozwojowych:

a) Wpis podmiotu do BUR,

b) Wpis usługi wynikającej z rekomendacji SRK do 

BUR,

3. Pytania do Operatora.

PYTANIA:


