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Pieniądze na szkolenia

Do tej pory przedsiębiorca, który chciał przeprowadzić szkolenia dla swoich 
pracowników, zwracał się do instytucji szkoleniowych, gdyż to umożliwiało 
mu skorzystanie z dotacji unijnej. W poprzednim roku zaszła istotna zmiana 
- o dofinansowanie tego typu projektów mogą się starać także pracodawcy. 
Artykuł zawiera opis typów projektów, wysokości dofinansowania, kosztów 
kwalifikowanych, wkładu własnego, procedur konkursowych - czyli wszystko, co 
trzeba wiedzieć, aby z dotacji unijnej pokryć 100 proc. wydatków na szkolenia 
swoich pracowników.

Zasoby ludzkie
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ok 2007 zapoczątkował w Unii Europej-
skiej nowy okres. Dla Polski oznacza to 
całkowicie nowe programy operacyjne, na  
podstawie których będą przyznawane do-
tacje. W programie „Operacyjny Kapitał  
Ludzki” na lata 2007- 2013 alokacja środków 
na szkolenia pracowników wynosi ponad  
2 mld euro! Do najważniejszych zmian 
należy przyznanie prawa ubiegania się  
o dofinansowanie przedsiębiorcom. 

W poprzednich latach przedsię-
biorcy mogli korzystać ze szkoleń i stu-
diów podyplomowych, dofinansowanych  
z sektorowego programu operacyjnego 
„Rozwój Zasobów Ludzkich”, na które dofi-
nansowanie otrzymywały instytucje szkole-
niowe. Doświadczenia ubiegłych lat pokazu-
ją, że sektor motoryzacyjny chętnie sięga po 
taki rodzaj wsparcia. Tabela nr 1 prezentuje 
wybrane projekty szkoleniowe uporząd-
kowane wg wartości przyznanych dotacji  
w latach 2004-2006.

Kto może starać się o dofinanso-
wanie i w jakim zakresie?

Do roku 2013 środki na szkolenia pra-
cowników dostępne będą nie tylko dla wy-
specjalizowanych instytucji, ale także dla 
przedsiębiorców. Program operacyjny „Ka-
pitał Ludzki” umożliwia firmom bezpośred-
nie występowanie o przyznanie środków 
na ten rodzaj działalności. Daje to przedsię-
biorcom możliwość dopasowania tematyki  
i zakresu szkoleń do swoich potrzeb  
i wybrania najlepszych ich zdaniem firm  
szkoleniowych i trenerów. 

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji dwa 

źródła dofinansowania projektów.
W zależności od zasięgu prowadzonej 

działalności:
Projekty ponadregionalne
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału         
ludzkiego w przedsiębiorstwach
Projekty regionalne
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwo-
ju kwalifikacji zawodowych i doradz-
two dla przedsiębiorstw

Wysokość dofinansowania 
Poziom dofinansowania, na jaki można 

liczyć, zależy od wielkości firmy i rodzaju 
szkolenia (ogólne, specjalistyczne). Podob-
nie jak poprzednio, na najwięcej mogą liczyć 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Większe 
środki przeznaczane są na szkolenia ogól-
ne, mniejsze na specjalistyczne. Tabela nr 
3 przedstawia procentowe progi dofinanso-
wań dla poszczególnych kategorii.

Szkolenie ogólne
Ogólnym jest szkolenie teoretyczne lub 

praktyczne, które pozwala nabyć kwalifika-
cje przydatne nie tylko w danej firmie, ale 
także u innych przedsiębiorców lub innych 
obszarach działalności. 

Szkolenie specjalistyczne
Rodzaj szkolenia, dotyczący bezpośred-

nio i wyłącznie obecnego lub przyszłego 
stanowiska pracy danej osoby w przedsię-
biorstwie, które otrzymało wsparcie oraz 
jest związane ze specyfiką działania tego 
podmiotu. Możliwości wykorzystania zdo-
bytych kwalifikacji u innych przedsiębiorców 

1.
a.

2.
b.

albo w innych obszarach działalności są 
ograniczone.

Dofinansowanie może być zwiększo-
ne o dodatkowe 10%, jeśli szkolenia prze-
znaczone są dla określonej grupy pracow-
ników, np. dla osób niepełnosprawnych, 
osób, które nie ukończyły 25 lat, bezrobot-
nych czy też takich, które ukończyły 45 lat  
i mają wykształcenie najwyżej średnie. 

Formy wkładu własnego
Wartość wkładu własnego, pokrywa- 

jącego pozostałą część kosztów kwa-
lifikowanych szkolenia można wnieść  
w części lub całości:

gotówką - pokrycie części kosztów zwią-
zanych z realizacją projektu ze środków 
własnych,
czasem pracy uczestników szkoleń, 
które odbywa się w godzinach pracy - 
udokumentowanymi wynagrodzeniami 
wraz ze składkami na obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne.

Koszty podlegające refundacji
Przygotowując projekt szkolenio-

wy i wniosek o dotację, należy pamiętać  
o podziale kosztów na różne kategorie. 
Na koszty całego projektu składają się bo- 
wiem te objęte dofinansowaniem i te, któ-
re wnioskodawca musi pokryć z własnej  
kieszeni. 

W wydatkach kwalifikowanych projek-
tu można uwzględnić właściwie wszyst-
kie etapy prowadzenia szkoleń. Pierw-
szą grupę stanowią koszty związane  
z dydaktyką, na przykład zatrudnienie wy-
kładowców, wynajęcie sali, kupno materia-
łów. Druga grupa to koszty logistyki projek-
tu: zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd na 
szkolenie (zarówno uczestników, jak i wykła-
dowców). 

•

•

Lp. Tytuł projektu Wartość dotacji  
w PLN

1. Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej Fabryki 
Samochodów Osobowych S.A. 3 906 523,61

2. Faurecia Polish School 2 874 241,91

3. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu 
motoryzacyjnego poprzez szkolenia personelu 1 637 056,82

4. Akademia sprzedaży samochodów 1 283 000,00

5. Z Fiatem w Europie - intensywne szkolenia językowe  
pracowników branży motoryzacyjnej 679 324,40

6. Akademia TRW 497 763,97

7. Akademia jakości - zarządzanie przez jakość w usługach 
motoryzacyjnych 348 486,82

8. Mapa prawna motoryzacji 237 609,51

9. Szkoła menedżerów Panopa Logistik  
Polska Sp. z o.o. Część II 126 311,43

Małgorzata 
Zborowska-Stęplewska 

W latach 2004-2008 autor  
i kierownik projektów dla sektora 

motoryzacyjnego,  finansowanych
ze środków UE

AutomotiveSuppliers.pl 

Tabela nr 1
Wybrane projekty szkoleniowe wg wartości przyznanych dotacji w latach 2004-2006

Dofinansowanie z UE
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Trzecia grupa to koszty związane  
z zarządzaniem projektem, jego rozli-
czeniem i promocją. Przedsiębiorca do 
ostatniej grupy kosztów może włączyć 
wynagrodzenia osób zatrudnionych na 
umowach o pracę, może również zle-
cić wyspecjalizowanym podmiotom ze-
wnętrznym m.in. przygotowanie sprawo-
zdań, wniosków o płatności, ewaluację 
oraz promocji projektu.

Do kosztów niekwalifikowanych na-
leży m.in. podatek VAT, chyba że przed-
siębiorca zgodnie z przepisami nie ma 
żadnej możliwości jego odzyskania.

 
Procedura

Wiosek o dofinansowanie przygo-
towujemy w elektronicznym genera-
torze, który znajduje się na stronach 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
poświęconych funduszom unijnym  
www.funduszestukturalne.gov.pl. Wnio-
sek składa się z siedmiu zakładek: infor-
macja o projekcie, beneficjent, charakte-
rystyka projektu, oświadczenie, budżet, 
szczegółowy budżet, harmonogram. 

Na etapie wnioskowania beneficjent 
składa kompletną dokumentację, czyli 

wniosek wraz z załącznikami:
dokumenty określające sytuację  
finansową przedsiębiorstwa (bilans, 
rachunek zysków i strat),
inne dokumenty wskazane w ogło-
szeniu konkursowym (np. wyciąg ze 
strategii firmy w kontekście polityki 
szkoleniowej).

Jeszcze przed podpisaniem umowy  
o dofinansowanie należy dostarczyć ko-
lejne załączniki:

aktualny odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub innego właściwego 
rejestru,
zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skar-
bowego,
oświadczenie o kwalifikacji VAT,
życiorys kierownika projektu,
program szkolenia.

Instytucje wdrażające wnioski  
w różnych regionach mogą żądać także 
dodatkowych dokumentów określonych 
w szczegółowych wytycznych, tzw. rocz-
nych planach działań.

Przed nami nowe możliwości sięga-
nia po unijne dotacje. Myślę, że już teraz 
warto nauczyć się, jak je zdobyć. W okre-

•

•

•

•

•
•
•

Przedsiębiorstwa Szkolenia  
ogólne

Szkolenia  
specjalistyczne Doradztwo

duże 60% 35% do 50% 
pomoc de minimis 

małe i średnie 80% 45% do 50%

Tabela nr 3
Procentowe progi dofinansowań dla poszczególnych kategorii szkoleń  
i doradztwa

Typy projektów

Projekty zamknięte dotyczące pracowników 
z co najmniej dwóch województw, przygoto-
wane na podstawie indywidualnych strategii 
rozwoju firm. Projekty ogólnopolskie realizo-
wane w co najmniej w pięciu województwach

Instytucja odpowiedzialna Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kto może się ubiegać? Wszystkie podmioty, w tym przedsiębiorcy

Min. wartość projektu 400 tys. /maks. 15 mln PLN

Maks. okres realizacji projektu 2 lata

Uwagi
Szczególnie interesujące dla dużych 
przedsiębiorstw działających na skalę 
ponadregionalną

Dla pracowników firmy Faure-
cia korzyści wynikające z udziału  
w projekcie dofinansowanym 
przez UE - Faurecia Polish School 
są wielorakie.

Po pierwsze - rozwój pracowni-
ków. W projekcie wzięli udział 
pracownicy różnych szczeb-
li zarządzania i grup stano-
wiskowych. Dzięki udziałowi  
w projekcie FPS - nasi pracowni-
cy rozwinęli szereg umiejętności, 
dzięki czemu stali się bardziej 
konkurencyjni.

Po drugie - podniesienie kultu-
ry pracy zespołowej i co z tym 
związane efektywnej komuni-
kacji. Rola dobrej komunikacji  
w zakładzie jest nie do przecenie-
nia. Dzięki odpowiednio dobrane-
mu zakresowi merytorycznemu 
szkoleń - otrzymaliśmy informacje 
związane z pracą w zespole oraz 
efektywnym komunikowaniem na 
poszczególnych etapach zarzą-
dzania.

Inne korzyści wynikające z nasze-
go „wewnętrznego uniwersytetu”,  
jak zwykliśmy nazywać projekt 
Faurecia Polish School - to mię-
dzy innymi pogłębienie umiejęt-
ności związanych z zarządzaniem 
ludźmi, organizacja pracy własnej, 
zarządzaniem zmianą czy za-
rządzaniem przez cele. Do tego 
należy dodać tematykę związaną 
z prowadzeniem negocjacji zaku-
powych czy klasyfikacją proce-
sów i tworzeniem map procesów,  
a także wykorzystywanie metod  
i technik doskonalenia jakości.

Małgorzata Zięba
Faurecia PR Manager na Polskę 

Tabela nr 2
Poddziałanie 2.1.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Zasoby ludzkie
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sie spadającego bezrobocia, migracji wy-
kwalifikowanych pracowników, to właśnie 
ludzie są najcenniejszym kapitałem, który 
decyduje o konkurencyjnej przewadze fir-
my na rynku.

Jak pokazuje praktyka, na profesjonal-
ne przygotowanie wniosku aplikacyjnego 
potrzeba od 3 do 5 miesięcy. Czas ten 
można skrócić, decydując się na współ-

pracę z firmą szkoleniową, która ma do-
świadczenie w przygotowywaniu tego 
typu projektów. Uzyskanie dofinansowa-
nia wiąże się z dużym nakładem czasu  
i pracy, ale efekty, które można osiągnąć 

dzięki szkoleniom - bardziej efektywne 
wykorzystanie zasobów firmy, zwiększe-
nie konkurencyjności - są tego warte.

PROFES® w ramach fundu-
szy EFS, dla koncernu Fau-
recia pozyskał i zrealizował  
w latach 2006-2008 Faurecia  
Polish School - jeden  
z największych projektów szko-
leniowych dedykowanych jednej 
grupie kapitałowej sektora auto-
motive w Polsce. 

Szkolenia objęły ostatecz-
nie ponad 850 pracowników  
w 8 zakładach produkcyjnych  
w Polsce i były realizowane w ra-
mach trzech ścieżek nauczania. 

Nasz klient otrzymał komplekso-
we rozwiązanie obejmujące:

diagnozę potrzeb szkolenio-
wych, na podstawie której 
określono cel, zakres oraz 
rezultaty projektu, 
opracowanie wniosku o dofi-
nansowanie,
realizację wszystkich zapla-
nowanych szkoleń w termi-
nie - 473 dni szkoleń, w tym 
dzięki odpowiedniemu zarzą-
dzaniu finansami, zwiększe-
nie treningów o dodatkowe  
45 dni,
przekroczenie założonych 
dla projektu rezultatów - pla-
nowano pierwotnie np. udział 
616 pracowników,
ewaluację efektywności szko-
leń oraz promocję projektu,
prawidłowe raportowanie 
oraz rozliczenie wydatków 
projektu z PARP.

Eliza Pietruczuk 
Menedżer Projektu,  

Konsultant PROFES®
Menedżer Projektu  

Faurecia Polish School

•

•

•

•

•

•

Województwo Budżet działania (mln euro)

Dolnośląskie 86,8

Kujawsko-pomorskie 71,6

Lubuskie 32

Lubelskie 91,6

Łódzkie 90,2

Małopolskie 105,6

Mazowieckie 162,3

Opolskie 31,1

Podkarpackie 77,3

Podlaskie 46,5

Pomorskie 67,1

Śląskie 132

Świętokrzyskie 56,8

Warmińsko-mazurskie 55,9

Wielkopolskie 108,4

Zachodniopomorskie 54,8

Tabela nr 5
Środki przeznaczone na doskonalenie kadr - komponent regionalny

Typy projektów

Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo 
związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających  
i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. 
zarządzania, organizacji pracy, zarządzania BHP, 
elastycznych form zatrudnienia, wdrażania techno-
logii produkcyjnych przyjaznych środowisku

Instytucja odpowiedzialna Instytucja wskazana przez samorząd  
województwa

Kto może się ubiegać? Wszystkie podmioty, w tym przedsiębiorcy

Min. wartość projektu 50 tys. PLN

Maks. okres realizacji 
projektu 2 lata

Uwagi Możliwość finansowania rozwoju zasobów ludzkich we 
wszystkich przedsiębiorstwach

Tabela nr 4 
Poddziałanie 8.1.1 - Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Dofinansowanie z  UE


