PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII
REGIONALNY RYNEK PRACY
Działanie 7.5 – Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

Podmiotowy System Finansowania Województwa
Podkarpackiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Główne założenia:
Dofinansowanie w EURO ogółem: 9 331 094,00;

Dofinansowanie na konkurs: 20 690 400,00 zł

Grupa docelowa:

• Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (to jest
przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw
sektora MŚP) mające siedzibę lub oddział na
terenie województwa podkarpackiego.

Założenia

• Wsparcie będzie realizowane poprzez regionalny system
dystrybucji środków przeznaczonych na usługi rozwojowe
w
zakresie
podnoszenia
kompetencji/kwalifikacji
pracowników przedsiębiorstw (tzw. Podmiotowy System
Finansowania), który oparty będzie na podejściu
popytowym, zintegrowanym z krajową Bazą Usług
Rozwojowych oraz docelowo spójnym z opracowaną
Polską Ramą Kwalifikacji.

Założenia

• Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru usług/usługi
zgodnie
z
własnymi
potrzebami
rozwojowymi.
Dofinansowanie usługi rozwojowej nie może przekraczać
80% jej wartości – z zastrzeżeniem, że limit ten będzie
różny dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstwa
(mikro-, małe, średnie).

Podział na 4 subregiony:

1. Subregion "SR": rzeszowski
grodzki, rzeszowski ziemski,
dębicki, leżajski, łańcucki,
ropczycko-sędziszowski

2. Subregion "SK": krośnieński
grodzki, krośnieński ziemski,
jasielski, brzozowski, sanocki,
leski, bieszczadzki, strzyżowski.

3. Subregion "SP": przemyski
grodzki, przemyski ziemski,
jarosławski, lubaczowski,
przeworski.

4. Subregion "ST": tarnobrzeski
grodzki, tarnobrzeski ziemski,
stalowowolski, mielecki, niżański,
kolbuszowski.

Środki dla subregionów – kwota dofinansowania:

1. Subregion "SR": 37,39 %

2. Subregion "SK": 24,80 %

ok. 7 736 140,56 zł

ok. 5 131 219,20 zł

3. Subregion "SP": 16.24 %

4. Subregion "ST": 21,57 %

ok. 3 360 120,96 zł

ok. 4 462 919,28 zł

Środki dla subregionów – kwoty wynikające z
wybranych projektów – subregion „SR”:

Operator

• Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A.
Ul. Fryderyka Szopena 51, 35 – 959
Rzeszów

Kwota
dofinansowania

• 7 630 070,18 zł

Całkowita
wartość projektu

• 11 326 314,09 zł

Środki dla subregionów – kwoty wynikające z
wybranych projektów – subregion „SK”:

Operator

Kwota
dofinansowania

• Podkarpacka Izba Gospodarcza
ul. Tysiąclecia 3, 38 – 400 Krosno

• 5 124 170,14 zł

Całkowita
• 6 871 422,19 zł
wartość projektu

Środki dla subregionów – kwoty wynikające z
wybranych projektów – subregion „ST”:

Operator

Kwota
dofinansowania

• Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37 – 450 Stalowa Wola

• 3 748 860,28 zł

Całkowita
• 5 121 835,78 zł
wartość projektu

Ustalone limity dofinansowania:
Mikroprzedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Średnie
przedsiębiorstwo

Firma –

Firma –

Firma –

8 400,00 zł

18 000,00 zł

30 000,00 zł

Pracownik –

Pracownik –

Pracownik –

4 200,00 zł

3 600,00 zł

3 000,00 zł

Min. 70%

Min. 60%

Min. 50%

Maks. 80%

Maks. 70%

Maks. 60%

Wsparcie w ramach projektu PSF jest skoncentrowane na
następujących grupach docelowych i usługach:

pracownicy powyżej 50 roku życia
pracownicy o niskich kwalifikacjach (ISCED 3)
przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb
rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER

usługi prowadzące do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji (art.2,
p.8, ustawy z dnia 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Usługi rozwojowe możliwe do dofinansowania:
doradztwo

szkolenie

Usł. O
charakterze
zawodowy
m

egzamin

Usługa
rozwojowa
E-learning

Studia
podyplomo
we

Mentoring

Nie można finansować kosztów usługi, która:

Dotyczy analizy potrzeb
rozwojowych – w przypadku
przedsiębiorców, którzy otrzymali
wsparcie w ramach Działania 2.2.
PO WER.

Dotyczy funkcjonowania na rynku
zamówień publicznych lub
wdrażania strategii wejścia na
zagraniczne rynki zamówień
publicznych – w przypadku
przedsiębiorców, którzy otrzymali
wsparcie w ramach Działania 2.2.
PO WER.

Dotyczy przedsięwzięć w PPP i
przygotowania oferty do
przedsięwzięcia realizowanego w
PPP lub procesu negocjacji – w
przypadku przedsiębiorców, którzy
otrzymali wsparcie w ramach
Działania 2.2. PO WER.

Jest świadczona przez podmiot, z
którym przedsiębiorca jest
powiązany kapitałowo lub
osobowo.

Powiązania kapitałowe lub osobowe:
udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta lub pełnomocnika
pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu
świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;

Nie można finansować kosztów usługi, która cd.:
Dotyczy kosztów niezwiązanych z
usługą np.: środki trwałe dla
przedsiębiorców lub pracowników,
dojazd i nocleg (wyjątek:
specyficzne potrzeby osób z
niepełnosprawnościami mechanizm racjonalnych
usprawnień).

Usługa rozwojowa, objęta
umową, została już
sfinansowana/dofinansowana ze
środków publicznych.

Dotyczy kosztów usługi, której
obowiązek przeprowadzenia na
stanowisku pracy wynika z
odrębnych przepisów prawa.

Operator PSF nie może świadczyć
usług rozwojowych, które będą
dofinansowane w ramach
projektu, który realizuje.

Pomoc de minimis / publiczna:

Pomoc de
minimis

• 50, 60 i 70% + ewentualnie 10 %
• „Na wszystko”

Pomoc
publiczna

• 50 %
• Na szkolenia / na doradztwo

Akty
prawne

• Rozporządzenie 651/2014
• Rozporządzenie 1407/2013
• Rozporządzenie MIR z 02.07.2015

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1.);

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);

Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1073);

Projekt przewiduje wyższe o 10% dofinansowanie usług rozwojowych :

kończących się nabyciem lub
potwierdzeniem kwalifikacji

dla osób o niskich
kwalifikacjach

dla osób w wieku powyżej
50 r. ż.

Zasady realizacji:
MŚP: zgłasza się do Operatora, rejestruje się w BUR i
typuje usługę oraz składa dokumenty zgłoszeniowe;

Operator weryfikuje firmę: czy firma może skorzystać
ze wsparcia; czy są dostępne środki; określa kwotę i %
dofinansowania; Operator może udzielić usługi
doradczej (dobór odpowiedniego wsparcia);
Po pozytywnej weryfikacji podpisanie umowy –
promesy. Umowa zawiera informacje ad. firmy i osób,
które korzystają ze wsparcia – ma to wpływ na
wysokość dofinansowania .
Po podpisaniu umowy Operator rezerwuje środki na
sfinansowanie usług – maksymalnie na 3 miesiące - w
tym czasie przedsiębiorca powinien rozpocząć udział w
usłudze.

Zasady realizacji:
MŚP: Płatność za usługę rozwojową

MŚP: Realizacja usługi rozwojowej – udział
pracowników w usłudze (podpisanie
umowy z firmą realizującą usługę)
Firma szkoleniowa – MŚP: Ocena usługi,
faktura za zrealizowaną usługę wystawiona
przez firmę świadczącą usługę rozwojową
Operator - MŚP: Refundacja części kosztów
poniesionych za usługę rozwojową

Dziękuję za uwagę
Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
www.wuprzeszow.praca.gov.pl
kancelaria@wup-rzeszow.pl

