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Dotacje dla przedsiêbiorstw pochodz¹ce z Unii Europejskiej nie s¹ przeznaczone
wy³¹cznie na projekty inwestycyjne. W ramach przyznanych Polsce œrodków
mo¿liwe jest sfinansowanie szkoleñ dla pracowników przedsiêbiorstw. Tego
rodzaju pomoc oferuje Program Operacyjny Kapita³ Ludzki.
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rogram sk³ada siê z dziesiêciu priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym
jak i regionalnym. Przedsiêbiorcy chc¹cych sfinansowaæ szkolenia pracowników powinni zainteresowaæ siê w szczególnoœci priorytetem 2,
poddzia³anie 2.1.1 „Rozwój kapita³u ludzkiego przedsiêbiorstw” oraz priorytetem 8, poddzia³anie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiêbiorstw”.

Projekty ponadregionalne
Przedsiêbiorcy posiadaj¹cy struktury organizacyjne
w minimum dwóch województwach mog¹ sk³adaæ wnioski
o dofinansowanie szkoleñ w ramach komponentu centralnego -poddzia³anie 2.1.1. Wnioski z ca³ej Polski oceniane s¹
przez jedn¹ instytucjê – Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Warunkiem z³o¿enia wniosku w ramach tego
komponentu jest zaplanowanie szkoleñ dla pracowników
zatrudnionych na terenie przynajmniej dwóch województw.
Przedsiêbiorstwa zlokalizowanie wy³¹cznie w jednym województwie oraz przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w kilku województwach, które planuj¹ realizacjê szkoleñ dla pracowników z jednego województwa, mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie projektów szkoleniowych w ramach komponentu
regionalnego (poddzia³anie 8.1.1.). Projekty takie przyjmowane s¹ przez 16 regionalnych jednostek wdra¿aj¹cych,
którymi najczêœciej s¹ wojewódzkie urzêdy pracy. Regionalne jednostki og³aszaj¹ konkursy i przygotowuj¹ dokumentacjê niezale¿nie od siebie, dlatego w ka¿dym województwie s¹ nieco inne terminy naborów wniosków oraz
wytyczne, których powinni przestrzegaæ wnioskodawcy.

Projekt i wniosek o dofinansowanie
Projekt szkoleniowy to system naczyñ po³¹czonych ze sob¹ i wzajemnie zale¿nych. Dobry projekt szkoleniowy
umo¿liwia realizacjê d³ugofalowej strategii rozwoju zasobów ludzkich w firmie. Aby tak siê sta³o konieczne jest w³aœciwe sprecyzowanie celów i rezultatów projektu, oraz ryzyk, jakie ze sob¹ niesie. Zadanie to nie jest ³atwe. Szczególnie, ¿e we wniosku o dofinansowanie czêœæ opisowa musi
zmieœciæ siê w 20 – 30 tysi¹cach znaków. Powinna ona zawieraæ wiele informacji, m.in. uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (wskazanie problemów, które wnioskodawca
chce rozwi¹zaæ), cel ogólny oraz cele szczegó³owe projektu,
charakterystykê osób, które zostan¹ objête wsparciem, uzasadnienie wyboru grupy docelowej, opis sposobu rekrutacji
uczestników, informacje o dzia³aniach podejmowanych
w projekcie. Poza tym powinien siê tam znaleŸæ opis twardych i miêkkich rezultatów oraz produktów projektu w odniesieniu do planowanych dzia³añ, informacja w jaki sposób

rezultaty i produkty bêd¹ monitorowane i badane, oraz w jaki sposób przyczyni¹ siê one do realizacji celu projektu. Ponadto nale¿y zawrzeæ informacje dotycz¹ce doœwiadczenia
wnioskodawcy w realizacji podobnych przedsiêwziêæ, opis
sposobu zarz¹dzania projektem, zaplecza technicznego oraz
kadry zaanga¿owanej w realizacjê projektu. Poza czêœci¹
opisow¹ wniosek zawiera harmonogram realizacji projektu
oraz szczegó³owy bud¿et, w którym musz¹ znaleŸæ siê
wszystkie wydatki, jakie zamierzamy ponieœæ w trakcie ca³ego, trwaj¹cego zwykle oko³o dwóch lat, projektu.

Wydatki kwalifikowane
Wydatki w projekcie mo¿na podzieliæ na kilka kategorii: s¹ to wydatki dotycz¹ce szkoleñ, doradztwa, inwestycyjne (cross-financing) oraz ogólne - zwi¹zane z zarz¹dzaniem projektem.
Do wydatków zwi¹zanych ze szkoleniami mo¿na zaliczyæ
wydatki zwi¹zane z prowadzeniem szkoleñ, w tym wynagrodzenie kadry szkoleniowej, koszty podró¿y, wy¿ywienia
i zakwaterowania kadry szkoleniowej i uczestników szkoleñ,
koszty zakupu materia³ów szkoleniowych, pokrycie kosztów
op³at z tytu³u egzaminów zewnêtrznych zwi¹zanych ze
szkoleniem, wynagrodzenie osób wykonuj¹cych zadania
zwi¹zane z obs³ug¹ szkoleñ, amortyzacjê narzêdzi i wyposa¿enia zwi¹zanego z realizacj¹ szkoleñ (projektor multimedialny, laptop itp.), wynagrodzenie trenerów wewnêtrznych,
wynagrodzenia pracowników oddelegowanych na szkolenia
(obliczone jak za czas pracy wraz z kosztami zatrudnienia).
Wydatki dotycz¹ce doradztwa obejmuj¹ wynagrodzenie
dla podmiotów zewnêtrznych œwiadcz¹cych us³ugi doradcze powi¹zane ze szkoleniami w projekcie. Wydatki inwestycyjne mog¹ dotyczyæ zakupu œrodków trwa³ych - mebli,
sprzêtu biurowego, rat leasingowych, adaptacji pomieszczeñ na potrzeby osób niepe³nosprawnych. Wartoœæ wydatków inwestycyjnych nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿ 10 proc.
ca³kowitych wydatków stanowi¹cych bud¿et projektu. Do
wydatków zwi¹zanych z zarz¹dzaniem projektem zaliczane
s¹ wydatki na rekrutacjê uczestników projektu, promocje
projektu, badania i analizy, zarz¹dzanie, w tym: wynagrodzenie osób wykonuj¹cych zadania zwi¹zane z administrowaniem projektem, wydatki zwi¹zane z wynajmem i utrzymaniem pomieszczeñ biurowych, wydatki na zakup towarów i us³ug administracyjno-biurowych, wydatki zwi¹zane
z obs³uga bankow¹ projektu, op³atami notarialnymi, obowi¹zkowym audytem zewnêtrznym itp.

Wielkoœæ dofinansowania
Op³ata za udzia³ w projekcie jest w znacznym stopniu
pokrywana ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Pozosta³¹ kwotê wnosi pracodawca. W przypadku
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szkoleñ ogólnych, czyli pozwaJak zaplanowaæ szkolenia
Najbli¿sze konkursy
laj¹cych nabyæ kwalifikacje,
w projekcie?
Wszystkie zaplanowane na 2010 rok konKa¿dy projekt szkoleniowy
które mog¹ byæ wykorzystane
kursy ju¿ siê odby³y. Kolejne zostan¹ og³opowinien odpowiadaæ na indyzarówno u pracodawcy kieruszone na pocz¹tku przysz³ego roku.
widualne potrzeby firmy i jej
j¹cego na szkolenie, jak i u inW
przypadku
Programu
Operacyjnego
Kapracowników. Zaplanowane
nych, ma³e firmy mog¹ liczyæ
pita³ Ludzki nie wystêpuje zagro¿enie wydzia³ania musz¹ wynikaæ ze strana 80 proc. dop³aty, œrednie firczerpania œrodków finansowych i wstrzytegii rozwoju przedsiêbiorstwa,
my na 70 proc. dop³aty, a du¿e
mania naborów jak to ma miejsce w przytak aby przybli¿a³y firmê do rena 60. Dla szkoleñ specjalipadku dzia³añ skierowanych dla projektów
alizacji wyznaczonych celów.
stycznych, czyli dotycz¹cych
inwestycyjnych. Konkursy bêd¹ siê odbyPrzed przyst¹pieniem do planowy³¹cznie obecnego lub przywaæ co roku, zapewnie a¿ do 2013 r.
wania projektu warto jest przesz³ego stanowiska pracy oraz
prowadziæ analizê potrzeb szkozwi¹zanych ze specyfik¹ dzialeniowych, która ma na celu
³ania danej firmy, wysokoœæ
Przy du¿ych projektach szkoleniowych lepiej
okreœlenie zakresu szkoleñ i indofinansowania wynosi 45
jest wspó³pracowaæ z firm¹ doradcz¹, a przy
nych dzia³añ rozwojowych dla
proc. dla ma³ych firm, 35 dla
kilkudniowych szkoleniach ekonomiczniej
wzrostu konkurencyjnoœci orgaœrednich firm oraz 25 dla firm
jest przygotowaæ projekt samodzielnie.
nizacji na rynku. Analiza taka
du¿ych. Wydatki inwestycyjne
uwzglêdnia m.in. cele organizaoraz zwi¹zane z doradztwem
cji, jej misjê, wizjê i strategiê,
finansowane s¹ w 100 proc.
Ró¿nice pomiêdzy wartoœci¹ projektu a wysokoœci¹ krótko i d³ugoterminowe perspektywy dotycz¹ce ewentualdofinansowania pracodawca wnosi jako tzw. wk³ad nych zmian w otoczeniu oraz wskaŸniki efektywnoœci i pow³asny. Wk³ad ten mo¿e byæ wniesiony w kilku for- równanie z konkurencj¹. Analiza potrzeb szkoleniowych
mach: w wynagrodzeniach pracowników uczestnicz¹- ma za zadanie zebranie danych o potrzebach szkoleniowych
cych w szkoleniach, w wynagrodzeniach kadry szkole- i rozwojowych pracowników w zakresie wiedzy, umiejêtnoœci i postaw, dotyczy tak¿e efektywnoœci kluczowych
niowej oraz w gotówce.
pracowników.

O co pytaj¹ przedsiêbiorcy
W jaki sposób realizowaæ projekt, samodzielnie czy
z firm¹ doradcz¹?

Powszechnie stosowanym sposobem realizacji projektów szkoleniowych jest wspó³praca z firm¹ doradcz¹,
która zajmuje siê ca³¹ organizacyjn¹ stron¹ przedsiêwziêcia. Najczêœciej firma taka sprawuje w projekcie rolê wnioskodawcy i lidera projektu, natomiast firma oddelegowuj¹ca na szkolenia pracowników jest w projekcie
partnerem. Taki podzia³ ról przynosi obopólne korzyœci.
Firma doradcza (lider) specjalizuj¹ca siê w administrowaniu projektami znajduje zatrudnienie dla swoich pracowników, z kolei partner nie jest obci¹¿ony kwestiami
organizacyjnymi, jego zadaniem jest wysy³anie pracowników na przygotowane szkolenia. Wynagrodzenie dla
osób zarz¹dzaj¹cych projektem pochodzi z bud¿etu projektu, dlatego te¿ nie jest nadmiernym obci¹¿eniem dla
firmy-partnera. Przedstawione powy¿ej rozwi¹zanie jest
korzystne przy projektach wiêkszych, projekty mniejsze
(przeszkolenie do 50 osób, przy liczbie szkoleñ dla
uczestnika nie przekraczaj¹cej 2-3 dni szkoleniowych)
lepiej jest prowadziæ we w³asnym zakresie, gdy¿ koszt
obs³ugi takiego projektu przez firmê zewnêtrzn¹ stanowi³by du¿¹ czêœæ ca³ego bud¿etu projektu.
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Czym jest wk³ad prywatny w postaci wynagrodzeñ
i jak siê go oblicza?

W przypadku ka¿dego projektu szkoleniowego konieczne
jest wniesienie wk³adu od przedsiêbiorcy, w wysokoœci stanowi¹cej ró¿nicê pomiêdzy ca³kowitymi wydatkami projektu
a wartoœci¹ dofinansowania. Wk³ad mo¿e zostaæ wniesiony
w formie pieniê¿nej, w postaci wynagrodzeñ uczestników
szkoleñ lub w postaci wynagrodzeñ kadry szkoleniowej.
Wk³ad w postaci wynagrodzeñ powstaje w zwi¹zku z realizacj¹ szkoleñ w czasie godzin pracy. Wynagrodzenie wyp³acane pracownikowi za czas, który spêdzi³ na szkoleniach
a nie przy pracy, mo¿na zaliczyæ jako wk³ad pracodawcy.
Wk³ad ten obliczany jest poprzez przemno¿enie wynagrodzenia przypadaj¹cego na jeden dzieñ pracy, przez liczbê
dni szkoleniowych, w których uczestnicz¹ pracownicy. Je¿eli wk³ad wnoszony jest w postaci wynagrodzeñ, wówczas
do ca³kowitej wartoœci projektu nale¿y doliczyæ wartoœæ
wynagrodzeñ, od tak otrzymanej kwoty liczymy wysokoœæ
dofinansowania (60, 70 lub 80 proc.). Od wartoœci projektu
powiêkszonej o wynagrodzenia odejmujemy wysokoœæ dofinansowania i otrzymujemy wartoœæ wk³adu prywatnego.
Wartoœæ tê musimy jeszcze pomniejszyæ o wysokoœæ wynagrodzeñ, a w konsekwencji otrzymujemy wartoœæ wk³adu,
który nale¿y wnieœæ w gotówce. !

