


„Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe             
z wykorzystaniem 

podejścia popytowego 
w subregionie poznańskim”

projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 8 Edukacja, 

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego  do potrzeb rynku pracy, 

Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych 

przez DGA S.A. oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. 

numer umowy RPWP.08.03.02-30-0021/19-00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 
5 175 000,00 PLN

OKRES REALIZACJI do 31.03.2022
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rozwijajsie@warp.org.pl

KTO REALIZUJE i CEL PROJEKTU

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez 1370 osób dorosłych w wieku
aktywności zawodowej z subregionu poznańskiego.

* subregion poznański – powiaty: obornicki, poznański, szamotulski,
średzki, śremski.

DGA S.A. – Lider Projektu
Towarowa 37, 61-896 Poznań
tel. 61 643 51 97

WARP Sp. z o.o. – Partner Projektu
Piekary 19, 61-823 Poznań
tel. 61 65 63 500
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DLA KOGO?

Uczestnikami Projektu mogą być wszystkie osoby dorosłe w wieku

aktywności zawodowej, zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie

subregionu poznańskiego, a w przypadku osób bezdomnych przebywające na

tym obszarze, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.
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DLA KOGO?

Osoba zamieszkała na terenie subregionu poznańskiego

Miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, czyli miejscowość,
w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu. Adres ten powinien umożliwić
kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu.

Miejsce zamieszkania weryfikowane jest na podstawie danych zawartych
w Formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA! Uczestnik w Formularzu zgłoszniowym składa m. in. następujące oświadczenie:

Oświadczam, że zostałem/-am pouczony/-a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
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DLA KOGO?

Osoba pracująca na terenie subregionu poznańskiego

Miejsce pracy weryfikowane jest na podstawie informacji podanych przez
Uczestnika Projektu w Formularzu zgłoszeniowym.

Pracownicy Operatora będą sprawdzać, czy wskazany podmiot gospodarczy
posiada siedzibę i/lub oddział na terenie subregionu poznańskiego. Istnieje
możliwość poproszenia o dostarczenie oświadczenia pracodawcy w celu
potwierdzenia wskazanego miejsca pracy.

UWAGA! Uczestnik w formularzu zgłoszniowym składa m. in. następujące oświadczenie:

Oświadczam, że zostałem/-am pouczony/-a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
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DLA KOGO?

Osoba ucząca się na terenie subregionu poznańskiego

Miejsce nauki weryfikowane jest na podstawie informacji podanych w Formularzu
zgłoszeniowym.

Pracownicy Operatora będą sprawdzać, czy wskazana szkoła/uczelnia posiada
siedzibę i/lub oddział na terenie subregionu poznańskiego. Istnieje możliwość
poproszenia szkoły/uczelni o oświadczenie w celu potwierdzenia wskazanego
miejsca nauki.

UWAGA! Uczestnik w formularzu zgłoszniowym składa m. in. następujące oświadczenie:

Oświadczam, że zostałem/-am pouczony/-a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
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DLA KOGO? - wykluczenia

Uczestnicy Projektu nie mogą prowadzić działalności
gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, chcące skorzystać z usług
rozwojowych, mogą zgłosić się do wybranych Operatorów realizujących
projekty w ramach działania 6.5 WRPO.

W ramach konkursu nie jest możliwa realizacja wsparcia
skierowanego do lekarzy, pielęgniarek i położnych, które jest
udzielane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
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NA CO?

W ramach Projektu Uczestnik może uzyskać refundację wydatków (kwota netto)

poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej, która została wybrana

z Bazy Usług Rozwojowych, kończącej się wyłącznie uzyskaniem kwalifikacji

potwierdzonych certyfikatem.

UWAGA! Usługi rozwojowe prowadzone w formie e-learningu są wyłączone

z dofinansowania.

UWAGA! W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu przez Uczestnika

Projektu (brak uzyskania kwalifikacji) w okresie wskazanym w Umowie wsparcia,

Uczestnikowi Projektu nie przysługuje refundacja poniesionych kosztów za usługę.
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NA CO?

Wybrana usługa rozwojowa prowadzi do nabycia
kwalifikacji.

W Karcie Usługi:

w polu pn. „Kwalifikacje” ma uzupełnione informacje o
sposobie uzyskiwania kwalifikacji oraz podmiotach
przeprowadzających egzamin (walidacja) oraz podmiocie
wydającym certyfikat (certyfikacja)

oraz

w polu pn. „Cena” z ceny szkolenia wyodrębniono cenę
walidacji i certyfikacji.
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ILE?

Poziom i wartość dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi:

UWAGA: osoby bezrobotne zarejestrowane muszą dostarczyć zaświadczenie z Powiatowego
Urzędu Pracy, natomiast osoby bezrobotne niezarejestrowane oraz bierne zawodowo muszą
dostarczyć zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu składek na ubezpieczenia.

kto kwota i % dofinansowania

osoby pracujące max 4.500,00 zł netto 

i nie więcej niż 80% wartości netto usługi

pozostałe osoby 

(osoby bezrobotne, 
bierne zawodowo)

max 4.500,00 zł netto 

i nie więcej niż 90% wartości netto usługi

11



rozwijajsie@warp.org.pl

WKŁAD WŁASNY

Poziom wkładu własnego wnoszonego przez Uczestników Projektu, bez
uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT), dla pojedynczej usługi
rozwojowej wynosi:

▪ dla osób pracujących co najmniej 20% kosztów netto usługi rozwojowej,

▪ dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) co najmniej
10% kosztów netto usługi rozwojowej.

Podatek od towarów i usług (VAT) ujęty na fakturach potwierdzających
zakup usługi rozwojowej jest niekwalifikowany i jest w całości
finansowany przez Uczestnika Projektu.
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OGRANICZENIA

Każdy Uczestnik Projektu może skorzystać tylko z jednej usługi
rozwojowej.

UWAGA! Jeśli dana usługa rozwojowa prowadzi jedynie do zdobycia kwalifikacji,
a nie kończy się nadaniem kwalifikacji, Uczestnik Projektu w celu uzyskania
refundacji poniesionych kosztów, powinien w okresie wskazanym w Umowie
wsparcia skorzystać osobno z egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
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TERMIN NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Nabór każdorazowo dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia
wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po
dniu złożeniu Formularza zgłoszeniowego.

Usługa nie może trwać dłużej niż 10 miesięcy i nie może się zakończyć
później niż 28 lutego 2022r.

Formularze zgłoszeniowe, w których wskazane będą usługi rozwojowe
wykraczające poza ww. okresy nie będą podlegały rozpatrzeniu.
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Jak uzyskać dotację? Krok po kroku…

ETAP I – WYBIERZ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ

1. Wybierz usługę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb, prowadzącą
do nabycia kwalifikacji dostępną w Bazie Usług Rozwojowych.

2. Wygeneruj Kartę usługi rozwojowej (przycisk „Drukuj do PDF” na dole strony
zawierającej Kartę Usługi). W dokumencie znajdują się informacje niezbędne
do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego.

3. Pobierz Generator wniosku ze strony www.dga.pl lub www.warp.org.pl –
aplikację, która umożliwi wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w wersji
elektronicznej.

UWAGA! Generator wniosku działa tylko dla systemu Windows.

Tylko za pomocą Generatora wniosku możesz uzupełnić
Formularz zgłoszeniowy.

WARP Sp. z o.o. nie będzie przyjmować Formularzy
zgłoszeniowych wypełnionych ręcznie. 15
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Jak uzyskać dotację? Krok po kroku…

ETAP I – WYBIERZ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ

4. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy za pomocą Generatora wniosku
uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w przyciskach oznaczonych znakiem
zapytania „?”.

5. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy zapisz na komputerze i wyślij na adres
email: wniosek.rozwijajsie@warp.org.pl w terminie naboru wniosków.

UWAGA! Pamiętaj, aby do maila załączyć jedynie kompletny Formularz
zgłoszeniowy, tj. został on zapisany w wersji ostatecznej oraz posiada
nadaną sumę kontrolną.
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Jak uzyskać dotację? Krok po kroku…

ETAP II – WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I PRZYZNANIE WSPARCIA

1. Operator weryfikuje i zatwierdza Formularz zgłoszeniowy.

2. Zostajesz poinformowany o możliwości zawarcia Umowy wsparcia
i przesyłamy Ci na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym
wszelką niezbędną dokumentację.

3. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych jako uczestnik indywidualny.

4. Podpisujemy z Tobą Umowę wsparcia.

5. W Bazie Usług Rozwojowych nadajemy Ci numer, tzw. ID wsparcia.

UWAGA! Pamiętaj, że numer ID odnosi się do konkretnej usługi
rozwojowej zatwierdzonej przez Operatora. Uczestnictwo w innej
usłudze rozwojowej uniemożliwia refundację poniesionych kosztów.
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Jak uzyskać dotację? Krok po kroku…

ETAP III – REALIZUJESZ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ

1. Dokonaj zgłoszenia na wybraną usługę rozwojową z użyciem nadanego ID
wsparcia.

2. Weź udział w wybranej usłudze rozwojowej.

3. Po otrzymaniu faktury od Wykonawcy, zapłać 100% ceny brutto ze swojego
konta bankowego.

UWAGA! Operator dokona refundacji kwoty zgodnej z Regulaminem
tylko w przypadku zapłaty pełnej kwoty wynikającej z faktury!

18



rozwijajsie@warp.org.pl

Jak uzyskać dotację? Krok po kroku…

ETAP IV – OCENA USŁUGI ROZWOJOWEJ, ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI
ROZLICZENIOWEJ I WYPŁATA ŚRODKÓW

1. Po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej wypełnij ankietę oceniającą
usługę. Ankietę znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych.

2. Przedstaw nam dokumenty rozliczeniowe (faktura, potwierdzenie płatności,
potwierdzenie uczestnictwa w Usłudze Rozwojowej i inne – zgodnie
z Regulaminem).

3. Dokonujemy refundacji poniesionych przez Ciebie kosztów zgodnie
z obowiązującymi limitami.
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Jak rozliczyć szkolenie?

W terminie do 10 dni od zakończenia szkolenia i dokonaniu w BUR oceny usługi
rozwojowej, należy złożyć do WARP Sp. z o.o.:

1. Wniosek o refundację.

2. Fakturę potwierdzającą zakup szkolenia.

3. Dowód zapłaty potwierdzający uregulowanie płatności.

4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

5. Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.

Dokument z punktu 1 należy przedstawić w oryginale. Wzór dokumentu dostępny
jest na stronie: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/rozwijaj-sie/dokumenty/ (zał.
nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa).

Dokumenty z punktów 2-5 należy przedstawić jako kopie potwierdzone
za zgodność z oryginałem.
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Dokumenty rozliczeniowe – faktura

Dokument musi być wystawiony na Uczestnika projektu (Nabywcą jest Uczestnik
Projektu) oraz musi zawierać następujące informacje:

▪ dane usługobiorcy,

▪ liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych,

▪ numer Karty Usługi oraz ID wsparcia

Kopia dokumentu powinna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem poprzez
wskazania na każdej stronie zawierającej treść sformułowanie „za zgodność
z oryginałem” oraz czytelny podpis Uczestnika Projektu.
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Dokumenty rozliczeniowe – dowód zapłaty

Płatności za zrealizowane usługi rozwojowe dokonywane są wyłącznie
za pośrednictwem konta bankowego. Do Wniosku o refundację należy dołączyć
potwierdzenie dokonania płatności, a zatem dokumentem właściwym jest
potwierdzenie dokonania przelewu a nie potwierdzenie zlecenia płatności.

Z potwierdzenia zapłaty powinno wynikać za jaki dokument księgowy nastąpiła
zapłata (w tytule przelewu należy podać pełny numer faktury/rachunku/innego
dowodu księgowego).

W przypadku, gdy na podstawie potwierdzenia zapłaty nie można stwierdzić za jaki
dokument księgowy dokonano płatności lub występują inne
błędy/nieprawidłowości, konieczne jest dostarczenie oświadczenia odbiorcy przelewu
potwierdzającego, iż otrzymał zapłatę za dokument dotyczący usługi rozwojowej
w pełnej wysokości wraz ze wskazaniem terminu przelewu i numeru rachunku
bankowego, na który wpłynęła należność.

Kopia dokumentu powinna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem poprzez
wskazania na każdej stronie zawierającej treść sformułowanie „za zgodność
z oryginałem” oraz czytelny podpis Uczestnika Projektu. 23
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Dokumenty rozliczeniowe – dokument potwierdzający ukończenie usługi

Zaświadczenie o ukończeniu usługi zawiera co najmniej:

▪ tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym
(numer Karty Usługi oraz ID wsparcia),

▪ dane usługobiorcy – Uczestnika Projektu,

▪ datę świadczenia usługi rozwojowej,

▪ liczbę godzin usługi rozwojowej,

▪ informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania Uczestnik Projektu
przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych
usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa
miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt
8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
w sposób określony w tej ustawie.

Kopia dokumentu powinna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem poprzez
wskazania na każdej stronie zawierającej treść sformułowanie „za zgodność
z oryginałem” oraz czytelny podpis Uczestnika Projektu.

24



rozwijajsie@warp.org.pl

Dokumenty rozliczeniowe – certyfikat

Certyfikatem może być m.in.:

▪ prawo jazdy,

▪ świadectwo kwalifikacji,

▪ książeczka/zaświadczenie kwalifikacyjne UDT,

▪ wpis na stronie ULC (drony.ulc.gov.pl),

▪ certyfikat językowy TELC, TLC, GOETHE itp.,

▪ inne certyfikaty rynkowe sporządzane przez podmioty certyfikujące.

Kopia dokumentu powinna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem poprzez
wskazania na każdej stronie zawierającej treść sformułowanie „za zgodność
z oryginałem” oraz czytelny podpis Uczestnika Projektu.
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Kontakt

Zespół Projektu Rozwijaj się!

Kierownik Projektu
Iwona Pilarczyk-Smocikowska, DGA S.A.
tel. 61 643 51 97

Kierownik, WARP Sp. z o.o.
Marta Juszczak

Pracownicy, WARP Sp. z o.o.
Ewelina Stolarska, tel. 61 65 06 269
Ilona Stachowiak, tel. 61 65 06 259

rozwijajsie@warp.org.pl

www.dga.pl/projekty-unijne

www.warp.org.pl/dotacje/rozwijajsie/
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