
 
 

 

Poznań, dnia 6 października 2021r. 
 
 
Szanowni Państwo,  

 
W nawiązaniu do webinarium z dnia 5 października 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 cudzoziemcy również mogą korzystać? 

Tak. Cudzoziemiec może podać w formularzu numer PESEL lub, jeśli nie został mu nadany, numer 

paszportu. 
 
Czy Tarnowo Podgórne jest objęte? 
Tak. Tarnowo Podgórne leży w powiecie poznańskim. Zatem osoba mieszkająca, pracująca lub ucząca 
się w tym powiecie może wziąć udział w projekcie Rozwijaj się 
 

Z dofinansowania może skorzystać osoba zatrudniona na um.o.pracę, i również 
przedsiębiorca działający na własny rachunek? 
W projekcie może wziąć udział każda osoba dorosła (zarówno pracująca, jak i niepracująca) jeśli 
mieszka, pracuje lub uczy się na terenie powiatów: poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, 
średzkiego lub śremskiego. 
Jednocześnie przedsiębiorca działający na własny rachunek – tj. posiadający wpis do CEIDG, 
nie może skorzystać z projektu. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać 

z dofinansowania w ramach Działania 6.5 WRPO.  
Operatorem dla podmiotów posiadających siedzibę/miejsce prowadzenia działalności na terenie 
powiatu m. Poznań jest WARP Sp. z o.o. – tel. 61 65 06 220, e-mail: uslugirozwojowe@warp.org.pl,  
www: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/uslugi-rozwojowe-2/.  
Operatorem dla podmiotów posiadających siedzibę/miejsce prowadzenia działalności na terenie 
subregionu poznańskiego jest Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych. 
 

Czy będzie coś Pani mówić o przedsiębiorcach?  
Przedsiębiorca działający na własny rachunek – tj. posiadający wpis do CEIDG, nie może skorzystać 
z projektu. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z dofinansowania w ramach 
Działania 6.5 WRPO.  
Operatorem dla podmiotów posiadających siedzibę/miejsce prowadzenia działalności na terenie 
powiatu m. Poznań jest WARP Sp. z o.o. – tel. 61 65 06 220, e-mail: uslugirozwojowe@warp.org.pl,  

www: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/uslugi-rozwojowe-2/.  

Operatorem dla podmiotów posiadających siedzibę/miejsce prowadzenia działalności na terenie 
subregionu poznańskiego jest Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych. 
 
Czy jak jestem zatrudniony w spółce z o.o., której również jestem właścicielem, czy mogę 
skorzystać z dofinansowania? 
Tak. 

 
Co w przypadku zmiany miejsca zamieszkania (poza subregion) w trakcie szkolenia, ale 
przed rozliczeniem dofinansowania? Jakie są konsekwencje? 
Kwalifikowalność Uczestnika Projektu jest ważna na dzień złożenia formularza zgłoszeniowego oraz 
na dzień zawarcia umowy wsparcia. W tych datach Uczestnik musi spełniać warunki udziału w 
projekcie. Zmiana miejsca zamieszkania po tym terminie jest możliwa. Uczestnik zostanie 
poproszony o wyjaśnienia na etapie rozliczania dotacji. 

 

Czy studia podyplomowe wchodzą w grę? 
Co do zasady w projekcie można było dofinansować usługi rozwojowe dotyczące studiów 
podyplomowych. Niestety ze względu na zaplanowane na dzień 31.03.2021 zakończenie realizacji 
projektu, studia podyplomowe nie podlegają już wsparciu. Czas ich realizacji wykroczy bowiem poza 
maksymalną datę dla usług rozwojowych – 28.02.2022. 
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Czy osoba zamieszkała w Poznaniu nie może skorzystać? 
Jeśli osoba mieszka w Poznaniu, ale pracuje lub uczy się na terenie powiatów: poznańskiego, 
obornickiego, szamotulskiego, średzkiego lub śremskiego, może wziąć udział w projekcie. Jeśli osoba 

zarówno mieszka jak i pracuje/uczy się na terenie miasta Poznań lub mieszka na terenie miasta 
Poznań i jest osobą bezrobotną, powinna skierować się do innego Operatora. Operatorem dla powiatu 
m. Poznań jest SEKA S.A. 
 
 
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, 61 65 06 260 oraz 61 65 06 240.  
 


