
 
 

 

Poznań, dnia 19 maja 2021r. 
 
 
Szanowni Państwo,  

 
W nawiązaniu do webinarium z dnia 18 maja 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 jest taki projekt dla subregionu pilskiego? 

Tak. W subregionie pilskim Operatorem jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego. 

Szczegółowych informacji może udzielić prowadzony przez WARP Sp. z o.o. Punkt Informacji 
Funduszy Europejskich. Zapraszamy do kontaktu pod numerami tel. 61 65 06 233 oraz 61 65 06 235, 
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. 
 
Proszę powtórzyć stronę, na której można zweryfikować dostępne kursy. 
Szkolenia i kursy, które mogą być finansowane w projekcie dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych, 

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. 
 
Czy wsparcie szkoleniowe z dofinansowaniem musi być dostępne w Bazie Usług 
Rozwojowych, czy można uzyskać dofinansowanie na inne szkolenia, których nie ma w 
BUR? 
W ramach projektu mogą być finansowane wyłącznie szkolenia i kursy dostępne w Bazie Usług 
Rozwojowych. 

 
Czy usługa jest dostępna również dla mieszkańców innych powiatów np. wrzesińskiego? 
Tak. Operatorem dla powiatu wrzesińskiego jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. 
Szczegółowych informacji może udzielić prowadzony przez WARP Sp. z o.o. Punkt Informacji 
Funduszy Europejskich. Zapraszamy do kontaktu pod numerami tel. 61 65 06 233 oraz 61 65 06 235, 
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl. 
 

Czy można wziąć udział w projekcie Rozwijaj się do czasu otwarcia działalności 
gospodarczej w grudniu z dotacji Twoja firma i korzystać z dotacji na szkolenia w czasie 
procesu rekrutacyjnego? 
Tak, można. Zachęcamy do tego, aby możliwie najlepiej przygotować się do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
 

Chciałabym przeszkolić się w zakresie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciw 

pożarowej - szkolenie organizowane przez Szkołę aspirantów straży pożarnej w Poznaniu 
- czy jest możliwość uzyskania dofinansowania, jeżeli nie będzie to szkolenie na bazie. 
Niestety, jeśli usługa nie będzie dostępna w Bazie Usług Rozwojowych, nie będzie możliwości jej 
dofinansowania w ramach projektu. 
 
 

 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Pytaniami i Odpowiedziami z wcześniej prowadzonych 
webinarów dostępnymi na stronie www.warp.org.pl/oferta/dotacje/rozwijaj-sie w zakładce Ważne 
informacje. 
 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zespołu Wsparcia Inwestycji pod 
numerami tel. 61 65 06 242, 61 65 06 269, 61 65 06 259 oraz 61 65 06 240.  

 


