
Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. 

wielkopolskim: 
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł 

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł 

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkośd przedsiębiorstwa:  
mikroprzedsiębiorstwa - 80% 
małe przedsiębiorstwa - 70% 
średnie przedsiębiorstwa - 50% 

Preferencyjny poziom dofinansowania: +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80% 
1. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje 
2. pracownicy powyżej 50 roku życia 
3. pracownicy o niskich kwalifikacjach 
4. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) 

Preferencje w dostępie do środków:  
1. pracownicy powyżej 50 roku życia 
2. pracownicy o niskich kwalifikacjach 
3. pracownicy z niepełnosprawnościami 
4. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu 
5. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów 

rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER 
6. usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w 

art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,     
7. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, 

określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje 
województwa podlaskiego na lata 2015-2020+.  

Operatorzy:  
 Subregion konioski: 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie  
nr tel. 632 453 095, email: arr@arrkonin.org.pl  
strona internetowa: www.arrkonin.org.pl/informacja-dla-firm-szkoleniowychdoradczych-i-uczelni-
wyzszych/ 

 Subregion leszczyoski: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego 
nr tel. 618 685 417, email: pawel.kolakowski@zdz.poznan.pl   
strona internetowa: http://www.zdz.com.pl/centrum-uslug-rozwojowych/  

 Subregion kaliski: 
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 
nr tel. 627 641 242, 627 656 060, email: sekretariat@kip.kalisz.pl  
strona internetowa: https://www.kip.kalisz.pl/2017/03/23/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/ 

 Subregion poznaoski: 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
nr tel. 616 563 500, email: info@warp.org.pl  
strona internetowa: http://warp.org.pl/uslugi-rozwojowe-warp/  

 Subregion pilski: 
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A 
nr tel. 616 710 481,email: fripww.poznan@gmail.com  
strona internetowa: http://rozwijamy.eu/  
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