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Niniejszy dokument powstawał w okresie 
maj 2016 – wrzesień 2016. Celem analizy 
było przestawienie zaawansowania stanu 
przygotowania dystrybucji środków na 
usługi rozwojowe dla przedsiębiorców w 
poszczególnych regionach. Aby system 
realizował swoje zadania muszą 
zafunkcjonować i uzupełniać się dwa 
elementy: Baza Usług Rozwojowych 
(wcześniej Rejestr Usług Rozwojowych) –
oraz Podmiotowe Systemy Finansowania. 
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 Podmiotowy System Finasowania (PSF) – system dystrybucji środków 

przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników 

oparty na podejściu popytowym wdrażany w ramach RPO; 

Słownik pojęć 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu dotacji  na Wsparcie Zasady 

Partnerstwa oraz Procesu Koordynacji we wdrażaniu EFS w Polsce w latach 2014-2020  

Wytyczne stosuje się do projektów realizowanych w ramach Priorytetu 

Inwestycyjnego 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw  

i przedsiębiorców do zmian, o którym mowa w rozporządzeniu ogólnym.  

W przypadku wdrożenia podejścia popytowego w ramach Priorytetów 

Inwestycyjnych innych niż Priorytet Inwestycyjny 8v, IZ RPO powinna 

zapewnić stosowanie warunków i procedur przyjętych w Wytycznych. 

Cel i zakres Wytycznych 
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Program Operacyjny 
Nazwa działania dotyczącego PSF w ramach 

Priorytetu Inwestycyjnego 8.v 

RPO  zachodniopomorskie 

6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i 

pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system 

popytowy 

RPO lubuskie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP 

RPO łódzkie 
X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich 

pracowników 

RPO śląskie 

8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników 

w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa –ZIT 

8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników 

w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa–RIT 

8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników 

w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa– konkurs 
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Program Operacyjny 
Nazwa działania dotyczącego PSF w ramach Priorytetu 

Inwestycyjnego 8.v 

RPO małopolskie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP 

RPO warmińsko-mazurskie 
10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich 

pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe 

RPO podlaskie 
2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

RPO wielkopolskie 
6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie 

procesów adaptacyjnych 

RPO kujawsko-pomorskie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych 

RPO dolnośląskie 
8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców z sektora MMŚP 

RPO lubelskie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP 

RPO opolskie 
7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników 

przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw 
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Program Operacyjny 
Nazwa działania dotyczącego PSF w ramach 

Priorytetu Inwestycyjnego 8.v 

RPO świętokrzyskie 
10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

RPO podkarpackie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP 

RPO mazowieckie NIE DOTYCZY 

RPO pomorskie NIE DOTYCZY 
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Program 

Operacyjny 

Nazwa działania w 

ramach PI 8.v 

Zestawienie przeprowadzonych 

naborów 

RPO  

zachodniopomorskie 

6.1 Usługi rozwojowe 

skierowane do przedsiębiorców i 

pracowników przedsiębiorstw w 

oparciu o system popytowy 

https://www.wup.pl/rpo/?announcements=rpzp

-06-01-00-ip-02-32-k1416 

Termin składania wniosków: 31.10.2016 r. 

RPO lubuskie 

6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP http://rpo.lubuskie.pl/-/oglasza-konkurs-nr-rplb-

06-05-00-iz-00-08-k01-16-w-ramach-

regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-

2020-osi-priorytetowej-6-regionalny-rynek-

pracy- 

  

http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-o-konkursie-

nr-rplb-06-05-00-iz-00-08-k02-16-w-ramach-

regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-

2020-osi-priorytetowej-6-regionalny-rynek 

  

Termin składania wniosków: 27.12.2016 r. 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu dotacji  na Wsparcie Zasady 

Partnerstwa oraz Procesu Koordynacji we wdrażaniu EFS w Polsce w latach 2014-2020  

Program 

Operacyjny 
Nazwa działania w ramach PI 8.v 

Zestawienie 

przeprowadzonych naborów 

RPO łódzkie 

X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich 

pracowników 

http://www.rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-

programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-

naborow-wnioskow/item/1354-

poddzialanie-x-2-1-konkurencyjnosc-

przedsiebiorstw-i-ich-pracownikow 

  

Termin składania wniosków: 30.01.2017 r. 

RPO śląskie 

8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich 

pracowników w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa –ZIT 

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/153 

  

Termin składania wniosków: 30.01.2017 r. 

8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich 

pracowników w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa–RIT 

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/154 

  

Termin składania wniosków: 30.01.2017 r. 

8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich 

pracowników w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa– konkurs 

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/131 

  

Termin składania wniosków: 14.12.2016 r. 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu dotacji  na Wsparcie Zasady 

Partnerstwa oraz Procesu Koordynacji we wdrażaniu EFS w Polsce w latach 2014-2020  

Program 

Operacyjny 

Nazwa działania w 

ramach PI 8.v 

Zestawienie przeprowadzonych 

naborów 

RPO 

małopolskie 

8.4.1 Rozwój kompetencji kadr 

sektora MŚP 

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/pod

dzialanie-8-4-1--rozwoj-kompetencji-kadr-sektora-

msp---rpmp-08-04-01-ip-02-12-040-16 

Termin składania wniosków: 09.08.2016 r. 

RPO 

warmińsko-

mazurskie 

10.6 Usługi rozwojowe dla 

przedsiębiorstw MŚP i ich 

pracowników świadczone w 

oparciu o podejście popytowe 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/655/dzialanie-

106-uslugi-rozwojowe-dla-przedsiebiorstw-msp-i-ich-

pracownikow-swiadczone-w-oparciu-o-podejscie-

popytowe 

Termin składania wniosków: 29.07.2016 r. 

RPO podlaskie 

2.4 Adaptacja pracowników, 

przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_progr

amu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-24-

adaptacja-pracownikow-przedsiebiorstw-i-

przedsiebiorcow-do-zmian.html 

Termin składania wniosków: 29.06.2016 r. 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu dotacji  na Wsparcie Zasady 

Partnerstwa oraz Procesu Koordynacji we wdrażaniu EFS w Polsce w latach 2014-2020  

Program 

Operacyjny 

Nazwa działania w 

ramach PI 8.v 

Zestawienie przeprowadzonych 

naborów 

RPO 

wielkopolskie 

6.5 Doskonalenie kompetencji 

osób pracujących i wsparcie 

procesów adaptacyjnych 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/101  

Termin składania wniosków: 05.07.2016 r. 

RPO kujawsko-

pomorskie 

8.5.1 Wsparcie dostępu do usług 

rozwojowych 

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-

ogloszenia?mmid=71 

Termin składania wniosków: od 19.12.2016 do 

02.01.2017 r. 

RPO 

dolnośląskie 

8.6 Zwiększenie konkurencyjności 

przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców z sektora MMŚP 

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-

ramach-dzialania-8-6-zwiekszenie-konkurencyjnosci-

przedsiebiorstw-i-przedsiebiorcow-z-sektora-mmsp/ 

Termin składania wniosków: 30.06.2016 r. 

RPO lubelskie 

10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP http://rpo.lubelskie.pl/nabor-531-

10_1_uslugi_rozwojowe_dla_msp.html 

Termin składania wniosków: 14.11.2016 r. 
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Program 

Operacyjny 

Nazwa działania w 

ramach PI 8.v 

Zestawienie przeprowadzonych 

naborów 

RPO opolskie 

7.5 Szkolenia, doradztwo dla 

przedsiębiorców i pracowników 

przedsiębiorstw oraz 

adaptacyjność przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

RPO 

świętokrzyskie 

10.5 Przystosowanie 

pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

http://rpows.wup.kielce.pl/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=224:rpsw-10-05-00-ip-01-26-

058-16&catid=98&Itemid=808  

Termin składani wniosków: 04.10.2016 r. 

RPO 

podkarpackie 

7.5 Rozwój kompetencji 

pracowników sektora MŚP 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-

wnioskow/947-dzialanie-7-5-rozwoj-kompetencji-

pracownikow-sektora-msp 

Termin składania wniosków: 25.10.2016 r. 
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Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że Komisja Oceny Projektów 

zakończyła ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w konkursie 

nr RPMP.08.04.01.IP.02-12-040/16. W wyniku przeprowadzonej oceny 

żaden ze złożonych wniosków nie uzyskał oceny pozytywnej i nie został 

rekomendowany do dofinansowania. 

 

W związku z negatywną oceną złożonych w niniejszym naborze wniosków  

w najbliższym możliwym terminie planowane jest ogłoszenie kolejnego 

konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora 

MŚP. 
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Partnerstwa oraz Procesu Koordynacji we wdrażaniu EFS w Polsce w latach 2014-2020  

PSF wyniki konkursów – woj. podlaskie 

Tytuł projektu 
Nazwa 

wnioskodawcy 

Priorytet/ 

Działanie  

Wartość 

projektu 

Wartość 

unijnego 

dofinansowania 

PODMIOTOWY SYSTEM 

FINANSOWANIA USŁUG 

ROZWOJOWYCH W 

WOJEWÓDZTWIE 

PODLASKIM 

Wojewódzki  

Urząd Pracy  

w BIałymstoku 

Oś Priorytetowa II / 

Działanie 2.4 
25 847 500,80 zł  21 969 967,15 zł  
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Lp. Nazwa projektodawcy Tytuł projektu
Wynik 

oceny
Wartość projektu Dofinansowanie Status projektu

1

Fundacja Kaliski 

Inkubator 

Przedsiębiorczości

Subregion kaliski inwestuje w kadry! 91 10 068 205,40 zł       8 557 974,59 zł             
Projekt wybrany do 

dofinansowania

2

Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. w 

Koninie

Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 

subregionu konińskiego 
98 9 440 152,65 zł         8 024 129,75 zł             

Projekt wybrany do 

dofinansowania

3
Zakład Doskonalenia 

Zawodowego

CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W 

SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie 

na rzecz MŚP i ich pracowników z terenu 

subregionu leszczyńskiego woj. 

Wielkopolskiego.

98 9 100 319,77 zł         7 735 271,80 zł             
Projekt wybrany do 

dofinansowania

4

Fundusz Rozwoju i 

Promocji Województwa 

Wielkopolskiego S.A

Rozwój sektora MSP i ich pracowników z 

subregionu pilskiego
87 4 982 579,78 zł         4 235 192,81 zł             

Projekt wybrany do 

dofinansowania

5

Wielkopolska Agencja 

Rozwoju 

Przedsiębiorczości Sp. z 

o.o.

Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu 96 30 147 480,00 zł       25 625 358,00 zł           
Projekt wybrany do 

dofinansowania

SUBREGION KONIŃSKI

SUBREGION KALISKI

SUBREGION POZNAŃSKI

SUBREGION PILSKI

SUBREGION LESZCZYŃSKI
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Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie informuje, że z dniem  

19 października 2016 r. anulowana zostaje procedura wyboru projektów  

w ramach działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP konkurs 

numer RPPK.07.05.00-IP.01-18-006/16. 

 

Niniejsza decyzja podyktowana jest koniecznością dostosowania zapisów 

Regulaminu konkursu do nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020, które ukazały się w dniu 14 października 2016 r. 

 

Jednocześnie Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie informuje, że 

nowy konkurs dla Działania 7.5 zostanie ogłoszony niezwłocznie, po 

zaakceptowaniu nowego wzoru Regulaminu konkursu przez Instytucję 

Zarządzającą. Ogłoszenie konkursu planuje się w listopadzie 2016 r. 
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PSF spełnia co najmniej poniższe wymogi: 

 

c) dystrybucja środków EFS jest dokonywana m.in. w oparciu o system 

refundacji połączony z promesą lub zaliczką, lub system bonowy.  

W przypadku przyjęcia systemu bonowego jako mechanizmu dystrybucji 

środków EFS w ramach PSF, IZ RPO ma możliwość określenia stawek 

jednostkowych dla poszczególnych kategorii usług rozwojowych zgodnie z 

metodologią wyliczenia wydatków podlegających rozliczeniu na podstawie 

uproszczonych metod rozliczania, o których mowa w Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych 
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8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP 

Aktualny Program (data) http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-
dokumentami/regionalny-program-operacyjny-2014-2020 

(Wersja obowiązująca od 10.03.2015) 
Aktualny SzOOP (data) http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-

dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_oper
acyjnego_wojewodztwa_malopolskiego 

(Wersja obowiązująca od 09.08.2016) 
SzOOP opis PSF (strony) 179-184 

Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Alokacja działania 35 000 000 EUR 

Tryb naboru Tryb konkursowy 

Link do harmonogramu 
naborów 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-
programie/Harmonogram-naborow/Harmonogram-naborow-28062016.pdf  
(Wersja obowiązująca od 28.06.2016) 
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8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP 

Termin planowanego naboru II kw. 2016 

Alokacja naboru 85 398 000,00 zł 
Otwarcie naboru PSF 27.06.2016 

Zamknięcie naboru 09.08.2016 

Link do konkursu http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-8-4-1--rozwoj-
kompetencji-kadr-sektora-msp---rpmp-08-04-01-ip-02-12-040-16  

Alokacja konkursu 87 760 000,00 zł 
Wyniki konkursu Nie dotyczy 

Lista Wnioskodawców http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-
regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-8-4-1--rozwoj-kompetencji-kadr-sektora-
msp---rpmp-08-04-01-ip-02-12-040-16/informacje-nt--zlozonych-
wnioskow/8_4_1_RPO_Lista_zlozonych_wnioskow_na_strone.pdf 

Nabór na partnera? TAK: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Wynik naboru Nabór  na Partnera do współpracy przy realizacji projektu w ramach konkursu 8.4.1.RPO 

WM (nr konkursu RPMP.08.04.01-IP.02-12-040/16). Zarząd MARR S.A. na podstawie 
wyników przeprowadzonego konkursu do wspólnej realizacji Projektu wybrał spółkę 
VoiceFinder S.A. 
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PSF struktura budżetu – przykład woj. małopolskie 

Limit
Wielkość MŚP

 (liczba pracowników)

Limit 

podstawowy

Limit 

dodatkowy

Maksymalna kwota 

dofinansowania dla 

jednego MŚP

Udział poszczególnych MŚP w liczbie 

wszystkich MŚP objętych wsparciem 

przez Operatora

Liczba MŚP

A Samozatrudniony 160 0                          5 760,00    13% 552

B 1-3 pracowników 160 53                          8 640,00    433

C 4-9 pracowników 160 107                        11 520,00    433

D 10-19 pracowników 160 213                        17 280,00    624

E 20-49 pracowników 160 427                        28 800,00    624

F 50-99 pracowników 160 853                        51 840,00    415

G 100-249 pracowników 160 1707                        97 920,00    398

3480

22%

33%

21%
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PSF struktura budżetu – przykład woj. małopolskie 

Koszty bezpośrednie 

Zadanie 1 Obsługa bonów szkoleniowych (rozliczanie usług PSF, 
dystrybucja bonów, monitoring (weryfikacja usługodawców) 

5 635 026 pln 

Zadanie 2 Dystrybucja bonów 74 145 792 pln 

Liczba bonów: 2 059 605           

Liczba podmiotów: 3 480                    

Kwota środków przeznaczonych na koszty pośrednie: 7 978 182           

Zadania ujęte w kosztach pośrednich:

1. Zarządzanie projektem

2. Rekrutacja MŚP (załącznik nr 11 do dokumentacji konkursu)

3. Weryfikacja zgłoszeń do PSF

4. Sprawozdania, raporty

Koszty pośrednie



 
II warsztaty szkoleniowo-informacyjne w ramach 

projektu „Rzemiosło w EFS” 8-9 grudnia 2016, Poznań 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu dotacji  na Wsparcie Zasady 

Partnerstwa oraz Procesu Koordynacji we wdrażaniu EFS w Polsce w latach 2014-2020  

Dziękuję za uwagę 


