
Ogłoszenie o naborze nr 08/ST/2020 

 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania  

w subregionie tarnobrzeskim w ramach Projektu „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług 

rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy. Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji 

pracowników sektora MŚP ogłasza 

 

VIII nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP 

od 10.12.2020 r. - 31.12.2020 r. 

 
W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na refundacje usług rozwojowych  

(np. usług szkoleniowych, studia podyplomowe) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych:  

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

 

Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub 

kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników. Wsparcie w ramach Projektu skierowane 

jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz 

ich pracowników.  

Ubiegający się o wsparcie zobowiązani są do zapoznania się z zapisami Regulaminu Wsparcia w ramach 

Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w ramach projektu „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie 

usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim" wraz z załącznikami, dostępnego na stronie ARR MARR 

S.A. w zakładce dokumenty do pobrania (https://marr.com.pl/BUR2.html)    

GRUPA DOCELOWA:  

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają 

siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa 

podkarpackiego, w subregionie tarnobrzeskim , który obejmuje powiaty: tarnobrzeski grodzki, 

tarnobrzeski ziemski, kolbuszowski, stalowowolski, mielecki i niżański. Siedziba lub oddział lub miejsce 

wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na 

moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.  

• Niniejszy nabór skierowany jest do: mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających 

kryteria określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;  

• Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie usług rozwojowych posiada oddział, siedzibę lub 

miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa 

podkarpackiego (wpis we właściwym rejestrze lub ewidencji) przez co najmniej 60 dni kalendarzowych 

przed złożeniem formularza zgłoszeniowego (w przypadku przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku 

krócej niż 60 dni kalendarzowych wymóg ten musi być zachowany nieprzerwanie od momentu rejestracji 

przedsiębiorcy we właściwym rejestrze lub ewidencji); 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://marr.com.pl/BUR2.html


• W niniejszym naborze mogą wziąć udział oddelegowani przez przedsiębiorstwo:  

- pracownicy MŚP zatrudnieni wyłącznie na podstawie umowy o pracę zgodnie art. 25 ustawy  

z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.); w rozumieniu art. 2 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (ostatni tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040);  

- właściciele, pełniący funkcje kierownicze;  

- wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z 

niego korzyści finansowe; 

• Pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego 

o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia formularza 

zgłoszeniowego (termin    ten    nie    dotyczy samozatrudnionych);  

• Umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą 

wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowych.  

Przypominamy, iż Operator może zażądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie na usługi 

rozwojowe przedstawienia do wglądu umów o pracę, zawartych z pracownikami, którzy będą 

uczestniczyć w usłudze rozwojowej (w zakresie, dotyczącym czasu zatrudnienia) oraz potwierdzenia 

zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.  

 

OGRANICZENIA W RAMACH NABORU VIII  

• W niniejszym naborze nie mogą wziąć udziału:  

 

- Średnie przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w dofinansowanych usługach rozwojowych  

w ramach projektu „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie 

tarnobrzeskim" ;  

- Pracownicy MŚP świadczący usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (ostatni tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.;  

• Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi w wysokości nieprzekraczającej 180 zł netto;  
 

Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji lub części 

kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane  

w ZRK;  

W przypadku szkoleń specjalistycznych wymagających zaangażowania do zajęć 

specjalistycznego sprzętu, urządzeń, maszyn, bądź materiałów, maksymalna stawka 

jednostkowa za godzinę szkolenia może być wyższa niż 180 zł netto. Informacje o sprzęcie, 

urządzeniach, maszynach, bądź materiałach wykorzystywanych w prowadzeniu usługi 

rozwojowej powinny znaleźć się w Karcie Usługi dostępnej w BUR, w sekcji „Informacje 

dodatkowe”;  

 
 



• Termin zakończenia realizacji usług rozwojowych nie dłuższy niż do 30.10.2021r. 
 

• Maksymalna kwota dofinansowania w przypadku średnich przedsiębiorstw, w ramach naboru  

nr VIII zostaje obniżona do 40 000,00 zł.  

• Operator wyklucza z możliwości dofinansowania następujące typy usług rozwojowych:  

 

- usługi rozwojowe z kategorii: „Biznes”, (nie dotyczy usług rozwojowych z zakresu tematycznego 

„studia podyplomowe” oraz usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji lub 

części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje 

zarejestrowane w ZRK);  

 

DOFINANSOWANIE:  

Limit dofinansowania na 1 pracownika:  

• Mikro przedsiębiorstwo: 8 000 zł  

• Małe przedsiębiorstwo: 8 000 zł  

• Średnie przedsiębiorstwo: 8 000 zł  

 

Limit dofinansowania na przedsiębiorstwo:  

• Mikro przedsiębiorstwo: 16 000 zł  

• Małe przedsiębiorstwo: 40 000 zł  

•  Średnie przedsiębiorstwo: 40 000,00 zł (dotyczy naboru VIII)  

 

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:  

• Mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione - podstawowa wartość dofinansowania 

70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,  

• Małe przedsiębiorstwa - podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość 

dofinansowania 70%,  

• Średnie przedsiębiorstwa - podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość 

dofinansowania 60%.  

 

Wyższy poziom dofinansowania usługi rozwojowej (o 10% w stosunku do poziomu podstawowego) 

dotyczy:  

• pracowników powyżej 50 roku życia,  

• pracowników o niskich kwalifikacjach,  

• usług rozwojowych kończących się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji,  

• przedsiębiorstw wysokiego wzrostu,  



• przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów 

rozwojowych w ramach działania 2.2. PO WER,  

• przedsiębiorstw z terenów miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno 

-gospodarcze.  

 

ALOKACJA:  

Alokacja na dany nabór: 500 000,00 zł, w tym:  

• dla mikro przedsiębiorstwo: 220 000,00 zł  

• dla małych przedsiębiorstw: 200 000,00 zł  

• dla średnich przedsiębiorstw: 80 000,00 zł  

 

UWAGA: Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego usługi 

rozwojowej. 

 

SKŁADANIE FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:  

Informujemy, iż w aktualnym naborze dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane wyłącznie:  

• za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej na adres ARR MARR S.A.  

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec (zaparafowane i podpisane dokumenty),  

• drogą elektroniczną (zeskanowane, zaparafowane i podpisane dokumenty) na adres 

marr@marr.com.pl (w ostatnim dniu naboru zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane do 

godziny 23:59).  

 

UWAGA:  

• Informujemy, iż z dniem 09 października 2020 r. nastąpiła zmiana dokumentów dla naborów 

ogłaszanych po w/w terminie.  

• Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług 

Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz utworzyć Profil Uczestnika 

Instytucjonalnego (instrukcja: https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1499/Instrukcja_uzytkownika_BUR.pdf; 

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy#instrukcje  

• Pracownik zgłaszany do udziału w Projekcie jest zobowiązany do założenia konta uczestnika 

indywidualnego w BUR, na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz przypisania się do 

Profilu Instytucjonalnego Przedsiębiorcy;  

• W Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu 

z ARR MARR S.A. umowy wsparcia – promesy; Umowy wsparcia - promesy planujemy podpisywać 

po 25.01.2021 r. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając 

usługi rozwojowe w bazie BUR.  

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1499/Instrukcja_uzytkownika_BUR.pdf
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1499/Instrukcja_uzytkownika_BUR.pdf
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/baza-wiedzy#instrukcje
http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


• Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz  

z załącznikami w przypadku, gdy zostanie przekroczony limit dostępnej alokacji zarezerwowanej na 

ten nabór, jak również wydłużenia terminu przyjmowania wniosków w przypadku 

niewykorzystania założonej na nabór alokacji.  

 

DOKUMENTY/UWAGI:  

• Regulamin wsparcia wraz z wzorem formularza zgłoszeniowego oraz załącznikami są do pobrania 

tutaj http://www.marr.com.pl/BUR2.html  

• Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów 

pod oświadczeniami.  

• W polach formularza zgłoszeniowego i załączników, które nie mogą zostać wypełnione ze względu 

na specyfikę danego zgłoszenia należy wpisać „nie dotyczy”.  

• Uwaga: Usługi rozwojowe świadczone metodami zdalnego dostępu będą kwalifikowane tylko w 

przypadku przygotowania ich przez Instytucje Szkoleniowe zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi 

dotyczącymi standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu”, strona 

internetowa:  

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/content/article/63275:zmiany-w-

wytycznych-dotyczacych-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie-z-dnia-31-07-2021   

• Informujemy, że Operator może przeprowadzić monitoring zdalny poprzez zalogowanie się do 

platformy, na której w danym dniu organizowana jest usługa szkoleniowa.  

 

Przedsiębiorca ma obowiązek do 2 dni przed rozpoczęciem usługi zdalnej dostarczyć do 

Operatora (ARR MARR S.A.) link aktywacyjny oraz login i hasło do platformy szkoleniowej oraz 

umożliwić kontrolującym uczestnictwo jako obserwator z możliwością współdzielenia ekranu.  

• W przypadku realizacji usług rozwojowych w trybie stacjonarnym organizator zobowiązany jest 

do stosowania „Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji  

i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju we 

współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-

technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy  

 

http://www.marr.com.pl/BUR2.html
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/content/article/63275:zmiany-w-wytycznych-dotyczacych-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie-z-dnia-31-07-2021
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/content/article/63275:zmiany-w-wytycznych-dotyczacych-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie-z-dnia-31-07-2021
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

