
 
 

 

Poznań, dnia 26 października 2021r. 
 
 
Szanowni Państwo,  

 
W nawiązaniu do webinarium z dnia 26 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 meldunek czasowy wchodzi w grę? Chciałbym w przyszłości zostać w Poznaniu, ale 

póki co zameldowany jestem czasowo ponieważ wynajmuję mieszkanie. 

W projekcie mogą wziąć udział, które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie subregionu 
poznańskiego obejmującego powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, średzki i śremski. Miasto 
Poznań leży w powiecie miasta Poznań i nie należy do subregionu poznańskiego. W przypadku 
projektu nie ma znaczenia zameldowanie a zamieszkiwanie w danej miejscowości. Przez 
zamieszkiwanie w danej miejscowości rozumie się, zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego, 
przebywanie w danej miejscowości z zamiarem stałego pobytu. Jeśli Uczestnik mieszka w Poznaniu i 

dalej zamierza mieszkać w Poznaniu, a dodatkowo Uczestnik pracuje lub uczy się na terenie miasta 
Poznań lub jest osobą bezrobotną, wówczas powinien się skierować do SEKA S.A., która jest 
Operatorem dla powiatu miasta Poznań. 
 
Planuję założyć działalność gospodarczą. Czy istnieje możliwość skorzystania z tego 
wsparcia przed założeniem działalności a później po założeniu dofinansowania na rozwój 
przy działalności? 

Tak. Przed założeniem działalności można skorzystać z dofinansowania do szkoleń dla osoby 
indywidualnej z projektów finansowanych w ramach Poddziałania 8.3.2 WRPO (Rozwijaj się lub 
innych w innych subregionach Wielkopolski), natomiast po założeniu działalności Uczestnik może 
skorzystać z dofinansowania do szkoleń dla przedsiębiorców finansowanych w ramach Działania 6.5 
WRPO (np. dla powiatu miasta Poznań – projekt Usługi Rozwojowe realizowany przez WARP Sp. z 
o.o. lub innych w innych subregionach Wielkopolski). Ważne jest, aby korzystać z różnych usług, 
ponieważ Urząd Marszałkowski weryfikuje podwójne dofinansowanie tego samego szkolenia. 

 
W przypadku skorzystania z dofinansowania przy założeniu działalności gospodarczej 
przysługuje mi dodatkowe dofinansowanie do szkoleń? 
Tak. Można korzystać z dofinansowania do szkoleń z wielu źródeł przed i po założeniu działalności. 
Kluczową zasadą jest zakaz podwójnego finansowania tego samego szkolenia. 
 

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.  
 


