
 
 

 

Poznań, dnia 2 czerwca 2021r. 
 
 
Szanowni Państwo,  

 
W nawiązaniu do webinarium z dnia 1 czerwca 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 można po złożeniu formularza w projekcie Twoja firma brać udział w szkoleniu 

w projekcie Rozwijaj się? 

Tak, można. 
 
Może Pani powtórzyć termin realizacji szkolenia w ramach projektu Rozwijaj się? 
Szkolenia nie mogą zaczynać się wcześniej niż za 30 dni od złożenia formularza i później niż za 90 
dni od złożenia formularza. Nie mogą trwać dłużej niż 10 miesięcy i muszą zakończyć się najpóźniej 
28 lutego 2022, ponieważ cały projekt kończy się 31.03.2022 i musimy zdążyć zrefundować wydatki. 

 
Czy mogłaby Pani powtórzyć gdzie szukać wsparcia  dla osób mieszkających w Poznaniu? 
Czy mogłaby Pani powtórzyć jakie projekty realizowane są dla osób z Poznania? 
Osoby mieszkające oraz pracujące lub uczące się na ternie powiatu m. Poznań, mogą szukać 
informacji o finansowaniu szkoleń w SEKA S.A. 
 
Czy z takiego szkolenia można skorzystać tylko 1 raz w życiu? Jak to się ma do innych 

programów? To wszystko jest de minimis? 
W ramach projektu Rozwijaj się można ze wsparcia skorzystać tylko 1 raz. Może to jednak ulec 
zmianie, dlatego warto szukać komunikatów na naszej stronie lub skontaktować się z nami. Można 
jednak wziąć udział w projekcie Rozwijaj się, a następnie w SEKA S.A., jeśli spełniamy warunki. Nie 
można jednak skorzystać dwa razy z tego samego szkolenia. Pomoc w ramach projektów tego 
rodzaju nie jest pomocą de minimis, gdyż ta jako taka kierowana jest do podmiotów gospodarczych, 
a ww. projekty skierowane są do osób fizycznych. 

 
Czyli 28 lutego 2022, w prezentacji było 2021. 
Zdecydowanie 28.02.2022. 
 
Czy można skorzystać ze szkoleń które nie znajdują w bazie szkoleń? 
Niestety nie można. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie szkolenia dostępne w Bazie usług 

Rozwojowych, www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. 

 
Jeśli mieszkam 60 km od Poznania - czy mogę starć się o kurs-szkolenie? Powiat 
szamotulski. 
Osoby mieszkające, pracujące lub uczące się w powiecie szamotulskim mogą wziąć udział w projekcie 
Rozwijaj się. 
 

 
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.  

 


