
 
 

 

Poznań, dnia 16 września 2021r. 
 
 
Szanowni Państwo,  

 
W nawiązaniu do webinarium z dnia 16 września 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 osoba mieszkająca w Poznaniu i pracująca w Poznaniu może skorzystać z projektu 

Rozwijaj się? 

Niestety nie. Taka osoba może skorzystać z dofinansowania do szkoleń w bardzo podobnym projekcie 
realizowanym przez innego Operatora – SEKA S.A.  
 
Czy będąc na urlopie macierzyńskim można skorzystać z projektu? 
Tak, można. Osoba na urlopie macierzyńskim traktowana jest jako osoba pracująca. 
 

Czy będąc na urlopie wychowawczym można skorzystać z projektu? 
Tak, można. Osoba na urlopie wychowawczym traktowana jest jako osoba bierna zawodowo. 
 
Czy można prosić o adres projektu 6.5? 
Projekty 6.5 są skierowane do przedsiębiorców, w tym do osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą. Projekty 6.5 są realizowane przez różnych Operatorów w różnych subregionach 
Wielkoposlki. W subregionie poznańskim (powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, średzki i 

śremski) Operatorem jest Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych. W subregionie miasta 
Poznań Operatorem jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – tel. 61 65 
06 220, e-mail: uslugirozwojowe@warp.org.pl.  
 
Czy osoba niezatrudniona i niebędąca osobą bezrobotną może skorzystać z projektu 
Rozwijaj się? 
Oczywiście, że tak. Taka osoba jest osobą bierną zawodowo. 

 
Czy wykształcenie ma znaczenie przy staraniu się o dofinansowanie w projekcie? 
Nie, wykształcenie nie ma znaczenia. 
 
Czy szkolenie musi być zgodne z wykonywaną pracą? 
Nie, nie musi. 

 

Gdzie można znaleźć wszelkie informacje o projekcie? 
Najlepiej na stronie WARP Sp. z o.o. w zakładce Dotacje, a następnie zakładce Rozwijaj się. Link: 
http://warp.org.pl/oferta/dotacje/rozwijaj-sie/ 
 
Gdzie są granice subregionu poznańskiego? 
Subregion poznański to powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, średzki i śremski. 

 
Do kiedy musi się skończyć kurs? 
Szkolenie/kurs wraz z uzyskaniem kwalifikacji musi zostać zakończone do 28.02.2022. 
 
 
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 06 269, 61 65 06 259 oraz 61 65 06 240.  
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