
 
 

 

Poznań, dnia 4 marca 2021r. 
 
 
Szanowni Państwo,  

 
W nawiązaniu do webinarium z dnia 4 marca 2021r. dotyczącego m.in. projektu „Rozwijaj się - 
wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim”, poniżej 
przedstawiamy pytania Uczestników spotkania wraz z odpowiedziami. 
 
 

 

Dzień dobry, czy Rokietnica powiat poznański tez jest wliczana do projektu? 
Tak, Rokietnica leży w powiecie poznańskim, zatem osoba pełnoletnia mieszkająca, pracująca 
lub ucząca się w tym powiecie może wziąć udział w projekcie Rozwijaj się. 
 
Przedsiębiorcy z Rokietnicy nie mogą wziąć udziału w projekcie? 
Osoba prowadząca działalność nie może wziąć udziału w projekcie w ramach Poddziałania 8.3.2. Do 

przedsiębiorców i ich pracowników skierowane są projekty w ramach Działania 6.5 WRPO. 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. 61 65 06 233 lub 61 65 06 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. 
 
Gdzie można znaleźć informacje o 6.5 WRPO? 

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. 61 65 06 233 lub 61 65 06 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. 
 
Lekarze nie mogą barć udziału w projekcie? 
W ramach projektu Rozwijaj się nie jest możliwa realizacja wsparcia skierowanego do lekarzy, 

pielęgniarek i położnych, które jest udzielane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (wykluczenie dotyczy form wsparcia, natomiast nie dotyczy grupy docelowej lekarzy, 
pielęgniarek i położnych). Szczegółowej odpowiedzi można udzielić wyłącznie po uzyskaniu informacji 
o projektach w jakich dana osoba brała udział w ramach POWER. W związku z powyższym zapraszamy 
do kontaktu pod numerem tel. 61 65 06 242 oraz 61 65 06 269, oraz na adres mailowy: 
rozwijajsie@warp.org.pl 

 

Czyli dla mnie jako właścicielki firmy to spotkanie nie jest celowe. 
Nie do końca, gdyż uzyskała Pan informację o możliwym wsparciu w oczekiwanym zakresie, tylko z 
innego działania. Faktycznie osoba prowadząca działalność nie może wziąć udziału w projekcie w 
ramach Poddziałania 8.3.2. Niemniej jednak taka osoba może wziąć udział w projekcie w ramach 
Działania 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. 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. 
 
Proszę o przesłanie gdzie można znaleźć informacje o 6.5 WRPO na maila. Dziękuję bardzo. 
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. 

 
Kiedy rusza projekt? 
Projekt jest realizowany od stycznia 2020 roku i potrwa do 31.03.2022. Nabór formularzy jest ciągły. 
Zapraszamy do udziału! 
 



 
 

 

Jeśli szkolenie kosztuje 3000 zł to i tak 80%  dofinansowanie wynosi 80% z 3 tys.? 
Tak, w przypadku, gdy mamy do czynienia z osobą pracującą, która korzysta ze szkolenia o wartości 
3.000,00 PLN, dofinansowanie wyniesie 2.400,00 PLN. Projekt zakłada dwa progi udzielania 
dofinansowania – procentowy i kwotowy. Zatem w przypadku szkolenia o wartości 4.000,00 PLN - 

80% wynosi 3.200,00, przy czym dofinansowanie nie może być wyższe niż 3.000,00 PLN i tyle właśnie 
wyniesie refundacja środków. 
 
Na stronie WRPO jest informacja, że projekt nabór wniosków dla 6.5 zakończył się 28 lutego 
br. Jak to się ma do tego, co Pani wspominała o tym dofinansowaniu? 
Na stronie internetowej WRPO zawarto informacje o zakończeniu naboru dla podmiotów chcących być 

Operatorem w ramach Działania 6.5. Takim Operatorem dla powiatu m. Poznań jest WARP Sp. z o.o., 

która sama ustala terminy naboru formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorców – podobnie jak 
Operatorzy w innych subregionach Wielkopolski. 
 
Czy jest jakieś rozróżnienie na niskie kwalifikacje i kompetencje? I czy posiadając wyższe 
również można korzystać z usługi dofinansowania? 
W projekcie może wziąć udział każda osoba w wieku pow. 18 roku życia mieszkająca, pracująca lub 

ucząca się na terenie powiatów poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego i śremskiego. 
Poziom wykształcenia, poziom zarobków, czy status społeczny nie mają wpływu na możliwość udziału 
w projekcie – innymi słowy nie ma kryteriów premiujących. 
 
Czy WARP sprawdza ceny usług? 
Tak, obowiązkiem Operatorów jest m.in. weryfikacja, czy cena usługi zawarta w karcie jest ceną 
rynkową. Oznacza to, że Operator może dopytywać firmę szkoleniową o uzasadnienie wskazanej 

w karcie ceny, może poprosić o oferty firm konkurencyjnych w celu zbadania, czy cena nie jest 
zawyżona, a ostatecznie może poprosić Urząd Marszałkowski o podjęcie decyzji w zakresie możliwości 
zawarcia umowy z danym Uczestnikiem na finansowanie konkretnej usługi rozwojowej. 
 
Kto weryfikuje usługi w BUR? PARP? 
Tak, PARP odpowiada za dane i informacje, a także sposób funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych 
dostępnej pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Niestety ilość zgłaszanych usług, a także wielość 

informacji zawartych w danej karcie mająca wpływ na cenę, ilość godzin itp. nie jest możliwa 
do bieżącej kontroli przez PARP. Nadto w każdym województwie programy pomocowe dotyczące 
kształcenia z wykorzystaniem BUR zostały skonstruowane w różny sposób i kwalifikują różne usługi 
do dofinansowania. Dlatego Operatorzy z poszczególnych subregionów w poszczególnych 
województwach mają obowiązek weryfikacji, czy dana usługa rozwojowa jest spójna z celami 
przygotowanego przez nich projektu. 

 

Czy pozyskanie tego dofinansowania uniemożliwia nam pozyskanie innego dofinansowania 
na np. rozpoczęcie działalności? 
Zdecydowanie nie. Osoba kształcąca się w ramach projektu Rozwijaj się, czy też innego w ramach 
Poddziałania 8.3.2 może przystąpić do innych projektów. Kluczową zasadą jest, aby przedstawiane 
do dofinansowania koszty nie pokrywały się w różnych projektach, czyli aby nie doszło do podwójnego 
dofinansowania tych samych wydatków. 

 
Kiedy można liczyć na możliwość skorzystania z więcej niż jednego dofinansowania na 
podniesienie kwalifikacji? 
Zakładamy, że koniec projektu umożliwi nam zniesienie tego ograniczenia – zakładamy, że będą to 
okolice IV kwartału 2021 oraz początku 2022 roku. Niemniej jednak cały projekt jest mocno 
uzależniony od rozwoju pandemii COVID-19 i obostrzeń wprowadzanych przez Rząd. Nie można zatem 
traktować wskazanego terminu jako ostateczny. 

 

Proszę o ponowne powtórzenie. Czy przedsiębiorca z powiatu poznańskiego nie może starać 
się o dofinansowanie usługi szkoleniowej tylko osoba fizyczna? 
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej mieszkająca, ucząca się lub pracująca 
w powiecie poznańskim może wziąć udział w projekcie 8.3.2 – Rozwijaj się. Przedsiębiorca mający 
siedzibę lub oddział na terenie powiatu poznańskiego może się starać o dofinansowanie w ramach 



 
 

 

Działania 6.5. Operatorem dla subregionu poznańskiego w Działaniu 6.5 jest Stowarzyszenie na Rzecz 
Spółdzielni Socjalnych. 
  
Czy będzie jakieś spotkanie odnośnie 6.5? 

Tak, zaplanowane są nagrania dotyczące projektu, które odbywać się będą w kolejnym tygodniu i które 
zostaną upublicznione. Jednocześnie planowane jest spotkanie informacyjne dotyczące projektu 
w II połowie marca 2021 roku. Szczegóły na stronie internetowej www.warp.org.pl. 
 
 


