
 
 

 

dnia 14 stycznia 2021r. 
 
 
Szanowni Państwo,  

 
W nawiązaniu do webinarium z dnia 12 stycznia 2021r. dotyczącego m.in. projektu „Rozwijaj się - 
wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim”, poniżej 
przedstawiamy pytania Uczestników spotkania wraz z odpowiedziami. 
 
 

Czy mogą Państwo polecić jakieś kursy/szkolenia dotyczące pozyskiwania dotacji z EFE? 

W jaki sposób napisać swój projekt o dofinansowanie? 
Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami WARP lub przesłanie maila na adres 
rozwijajsie@warp.org.pl w celu wyszukania w Bazie Usług Rozwojowych szkoleń kończących się 
uzyskaniem kwalifikacji ze wskazanej tematyki. 
 
Czy adres na terenie Przeźmierowa wyklucza z projektu? 

Nie. Przeźmierowo leży w powiecie poznański, na którym Operatorem jest konsorcjum WARP i DGA. 
 
 
Czyli jeśli jest się z Poznania i ma działalność w Poznaniu to trzeba zgłosić się do SEKA SA 
rozumiem? 
Osoba prowadząca działalność nie może wziąć udziału w projekcie w ramach Poddziałania 8.3.2. Taka 
osoba może wziąć udział w projekcie w ramach Działania 6.5. Operatorem w Poznaniu dla 

Poddziałania 8.3.2 (szkolenia z kwalifikacjami dla osób indywidualnych) jest SEKA S.A., natomiast 
Operatorem w Poznaniu dla Działania 6.5 (szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw podnoszące 
kompetencje i kwalifikacje) jest WARP Sp. z o.o. Co do reszty Operatorów w obu działaniach na 
terenie poszczególnych subregionów, prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacji Funduszy 
Europejskich pod numerem tel. tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235, e-mail: infoUE-
pila@warp.org.pl. 
 

A kto tym projektem operuje - 6.5 
Operatorem w Poznaniu dla Działania 6.5 (szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw podnoszące 
kompetencje i kwalifikacje) jest WARP Sp. z o.o. Co do reszty Operatorów na terenie poszczególnych 
subregionów, prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacji Funduszy Europejskich pod 
numerem tel. tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. 
 

Czy osoba mieszkająca w Kórniku a ,pracuje w poznaniu, czy może podnieść kwalifikacje? 

Tak, osoba zamieszkująca powiat poznański może podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w 
projekcie Rozwijaj się.  
 
Można w takim razie dostać informacje - bo ja mam działalność gospodarcza - gdzie się 
zgłosić na to działanie 6.5 na podnoszenie kwalifikacji? 
Operatorem w Poznaniu dla Działania 6.5 (szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw podnoszące 

kompetencje i kwalifikacje) jest WARP Sp. z o.o. Co do reszty Operatorów na terenie poszczególnych 
subregionów, prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacji Funduszy Europejskich pod 
numerem tel. tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. 
 
Czyli dofinansowanie jest możliwe do szkoleń stacjonarnych lub zdalnych ? 
Tak. 
 

Prowadzę 1 osobową działalność, nie zatrudniam pracowników - czy mogę skorzystać z 

dofinansowania na szkolenia? 
Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest traktowana jak przedsiębiorca. Może ona wziąć 
udział w projektach dotyczących wsparcia przedsiębiorców – jak działanie 6.5. Operatorem w 
Poznaniu dla Działania 6.5 (szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw podnoszące kompetencje i 
kwalifikacje) jest WARP Sp. z o.o. Co do reszty Operatorów na terenie poszczególnych subregionów, 



 
 

 

prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacji Funduszy Europejskich pod numerem tel. tel. 
+48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. 
 
Mam 30 lat mam zameldowanie stałe w Szamotułach a tymczasowe w Poznaniu. Jestem 

osobą która jest w trakcie okresu w firmie znajdującej się w Poznaniu. Czy kwalifikuje się 
do skorzystania ze szkoleń? Czy mam zgłosić się do SEKA? 
Miejscem zamieszkania jest miejsce z zamiarem stałego pobytu – takie, pod którym można zastać 
daną osobę. Jeśli będą to Szamotuły – wówczas można zgłosić się do WARP Sp. z o.o. Jeśli Poznań, 
należy zgłosić się do SEKA S.A. 
 

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkam w Luboniu i pracuję w Pń, czy moje 

orzeczenie i pobierana renta nie będzie stanowić problemu? 
Nie. Projekt jest skierowany do wszystkich osób indywidualnych zamieszkałych, pracujących lub 
uczących się na terenie powiatów: poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego lub 
śremskiego w wieku 18 lat i więcej, które chcą uzyskać kwalifikacje. 
  
Dziękuję, proszę jeśli mogę Państwo na email przysłać gdzie można sie dowiadywać w 

sprawie 6.5 podnoszenia kwalifikacji dla przedsiębiorstw.  Ja niestety juz musze iść. 
Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest traktowana jak przedsiębiorca. Może ona wziąć 
udział w projektach dotyczących wsparcia przedsiębiorców – jak działanie 6.5. Operatorem w 
Poznaniu dla Działania 6.5 (szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw podnoszące kompetencje i 
kwalifikacje) jest WARP Sp. z o.o. Co do reszty Operatorów na terenie poszczególnych subregionów, 
prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacji Funduszy Europejskich pod numerem tel. tel. 
+48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. 

 
Gdzie musi być zarejestrowana firma szkoleniowa, aby mogła prowadzić szkolenie z 
dofinansowaniem i być wpisana do bazy usług rozwojowych? 
Szczegółowe informacje o rejestrowaniu firm szkoleniowych w BUR udostępniane są przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83. Niemniej jednak Baza 
Usług Rozwojowych obejmuje całą Polskę. 
 

Czy można mieszkać w Poznaniu, przepraszam nie zrozumiałam tego punktu? 
Jeśli ktoś mieszka w Poznaniu, może wziąć udział w projekcie Rozwijaj się, jeśli pracuje na terenie 
powiatów: poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego lub śremskiego. Jeśli taka osoba 
zarówno mieszka jak i pracuje w Poznaniu, winna się zgłosić do SEKA S.A. 
 
Czy może cudzoziemiec (osoba z pobytem czasowym) wziąć udział w projekcie? 

Tak. Oczywiście przy założeniu, że taka osoba w Polsce przebywa legalnie. 

 
Certyfikat na instalatora gazowego lub elektrycznego kwalifikuje się? 
Tak. 
 
Czyli mogę samodzielnie znaleźć firmę szkoleniową, tylko szkolenie musi spełniać warunki 
takie jak uzyskanie KKS, musi być prowadzony egzamin+ certyfikacja? 

Szkolenie musi być dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. Jeśli szkolenie nie jest dostępne, należy 
zwrócić się do firmy szkoleniowej, aby zapisała się do BUR i przygotowała kartę usługi dla 
konkretnego szkolenia. 
 
Gdzie można zapoznać się z informacjami dotyczącymi wsparcia 6.5? 
Informacje o projekcie 6.5 dostępne są na stronie Operatora w danym subregionie Wielkopolski. W 
każdym subregionie mogą być bowiem inne warunki udziału. Operatorem w Poznaniu dla Działania 

6.5 (szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw podnoszące kompetencje i kwalifikacje) jest WARP 

Sp. z o.o. Co do reszty Operatorów na terenie poszczególnych subregionów, prosimy o kontakt 
telefoniczny z Punktem Informacji Funduszy Europejskich pod numerem tel. tel. +48 61 65 06 233 
lub +48 61 65 06 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. 
 
 



 
 

 

Jak rozróżnić szkolenie e-learning od zdalnego? 
Szkolenie zdalne realizowane jest na żywo z jednoczesnym uczestnictwem osoby prowadzącej i 
uczestników. Odbywa się za pośrednictwem internetu z wykorzystaniem aplikacji typu SKYPE, ZOOM. 
Szkolenie e-learningowe polega na samodzielnym przyswajaniu materiału szkoleniowego z 

wykorzystaniem aplikacji i może się odbywać w dowolnym czasie, niezależnie od dostępności osoby 
prowadzącej szkolenie. Jednocześnie karta usługi zawiera informację w tym zakresie. 
 
Czy z projektu "rozwijaj się" można skorzystać, jeśli działalność gospodarcza została 
zamknięta kilka dni temu. 
Tak, status badany jest na moment przystąpienia do projektu, czyli moment złożenia formularza 

zgłoszeniowego z wykorzystaniem generatora dostępnego na stronie 

warp.org.pl/oferta/dotacje/rozwijaj-sie 
 
Czy przewidują Państwo nabór na taki projekt na inne powiaty z wlkp. np. powiat 
leszczyński? 
W każdym subregionie Operatorem jest inny podmiot, który założył inne warunki uczestnictwa. 
Informację w zakresie Operatorów na terenie poszczególnych subregionów można uzyskać w Punkcie 

Informacji Funduszy Europejskich pod numerem tel. tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235, 
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. 
 
Jeżeli osoba zostanie zakwalifikowana do projektu " rozwijaj sie"  rozpocznę szkolenie  
czy nie będzie to przeszkodą  i przyczyną odmowy  do udziału w projekcie "twoja firma"? 
Nie, udział w projekcie Rozwijaj się, nie wyklucza udziału w projekcie Twoja firma. Należy pamiętać, 
że szkolenie finansowane w projekcie Rozwijaj się, nie może być ponownie finansowane w projekcie 

Twoja firma. Chodzi o to, aby nie doszło do podwójnego finansowania tych samych wydatków. 

 


