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Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa X – Adaptacyjność
pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Usługa rozwojowa
usługa w zakresie pozaszkolnych form edukacji, usługa
wspomagająca edukację lub usługa doradztwa związanego
z zarządzaniem zgodnie z przepisami w zakresie klasyfikacji
wyrobów i usług, które pozwalają na rozwój przedsiębiorcom
i ich pracownikom lub mają na celu nabycie, utrzymanie lub
wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych
pracowników przedsiębiorców (np. pojedyncza usługa
doradcza lub szkoleniowa).
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Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność
przedsiębiorstw i ich pracowników
Alokacja: 57 845 512 euro (254 173 180 PLN)
Typy projektów:
1. wspieranie rozwoju kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami przedsiębiorstw poprzez realizację usług rozwojowych
2. dostarczanie kompleksowych usług (doradczych, diagnostycznych) odpowiadających
na potrzeby przedsiębiorstw
3. wdrażanie zarządzania strategicznego (w tym zarządzania zasobami ludzkimi)
i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem zarządzania
rozwojem przedsiębiorstwa (w tym w sytuacjach kryzysowych)
4. wsparcie doradcze na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw,
które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej
5. zapewnianie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej, wsparcia
doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju działalności lub planu
restrukturyzacji
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Typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji
Poddziałanie X.2.1

Grupa docelowa

Mikro, mali i średni
przedsiębiorcy i ich pracownicy
(premiowani będą pracownicy po
50 roku życia oraz o niskich
kwalifikacjach)
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Grupa docelowa
Poddziałanie X.2.1

Mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa przechodzące
procesy restrukturyzacyjne

Oś priorytetowa X – Adaptacyjność
pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działanie X.2
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1
Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

Podmiotowy System Finansowania to system dystrybucji środków
przeznaczonych
na
wspieranie
rozwoju
przedsiębiorców
i pracowników, oparty na podejściu popytowym.
Podejście popytowe daje możliwość dokonania samodzielnego wyboru przez
przedsiębiorcę usług rozwojowych dostępnych w Rejestrze Usług
Rozwojowych
(prowadzonym
przez
PARP)
oraz
odpowiada
na indywidualne potrzeby rozwojowe przedsiębiorcy.
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PSF w woj. łódzkim
PSF WŁ spełnia, co najmniej poniższe wymogi:
• gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego
wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w RUR,
odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby
przedsiębiorcy;
• jest zintegrowany z RUR – wybór usług rozwojowych przez
przedsiębiorcę następuje wyłącznie przy wykorzystaniu
funkcjonalności RUR oraz po uzyskaniu indywidualnego numeru
identyfikacyjnego (numer ID wsparcia) przypisanego do danej
umowy;
• dystrybucja środków EFS dokonywana jest w oparciu o system
bonowy.
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Bon rozwojowy
Bon rozwojowy jest znakiem legitymacyjnym uprawniającym
przedsiębiorców i ich pracowników do skorzystania z usług rozwojowych.
Będzie on stanowił dokument zapewnienia płatności zarówno dla
przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie, jak i dla usługodawcy usługi
rozwojowej.
Wartość bonu została określona na podstawie metodologii uwzględniającej
rynkowe ceny usług rozwojowych.
Przykładowo wartość bonu rozwojowego dla jednej godziny szkoleniowej
oszacowano na kwotę 60 zł
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Bon rozwojowy

zalety systemu bonowego

brak konieczności angażowania całości środków MMŚP za usługę;
większe zainteresowanie wsparciem ze strony mikro i małych firm;
możliwość zrealizowania wybranej usługi w określonym czasie;
bezgotówkowy system rozliczeń za zrealizowaną usługę.
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Bon rozwojowy

schemat przebiegu realizacji
finansowania usług rozwojowych
MMŚP zamawia bony
u operatora (on-line)
jednocześnie rejestrując
się w RUR

Przedsiębiorca lub jego
wydelegowany pracownik
realizuje usługę rozwojową
wybraną z bazy ofert RUR

Podmiot świadczący usługę rozwojową
wystawia FV/rachunek dla MMŚP, a
jego kopię wraz ze zrealizowanymi
bonami przekazuje Operatorowi do
rozliczenia
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Operator dokonuje
weryfikacji zgłoszenia
MMŚP i kwalifikacji do
projektu (również pod kątem
rejestracji w RUR)

MMŚP otrzymuje bony
rozwojowe od Operatora

Operator akceptuje
formularz i nadaje ID
wsparcia dla MMSP =
MMŚP zawiera umowę

MMŚP wpłaca określoną
wartość wkładu
prywatnego (% wartości
zamówionych bonów) na
rachunek Operatora

Operator weryfikuje dokumenty od
Podmiotu realuizującego usługę
rozwjową i dokonuje rozliczeń/płatności
na rzecz Podmiotu/MMŚP

Podstawowym założeniem PSF jest 50% wkład
własny przedsiębiorstwa w kosztach realizacji
usług rozwojowych

Za grupy wymagające szczególnego wsparcia uznano
- osoby po 50. roku życia
- osoby o niskich kwalifikacjach
dla których przewiduje się zwiększony poziom
dofinansowania

Maksymalny
poziom
dofinansowania
usług
rozwojowych
wynosi
80%

Preferencyjne poziomy dofinansowania przewiduje się także dla mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw.
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Dziękuję za uwagę

