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Warto wiedzieç, ˝e fundusze Unii Europejskiej mogà pomóc nie tylko w doinwestowaniu infrastruktury
sportów zimowych w polskich górach, ale tak˝e w podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób
zatrudnionych w stacjach narciarskich.

uro nie tylko na wyciàgi
poprzednich numerach „Stacji
Narciarskiej” pisaliÊmy o dofinansowaniu
infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej przeznaczonej dla przedsi´biorców prowadzàcych stacje narciarskie, a tak˝e poruszyliÊmy problematyk´ zarzàdzania projektem dotowanym ze Êrodków unijnych. Pora zatem na przedstawienie
mo˝liwoÊci uzyskania dotacji nieinwestycyjnych, przeznaczonych na szkolenia kadry zarzàdzajàcej i pracowników
stacji narciarskich – w szczególnoÊci
tych, które oprócz infrastruktury
s∏u˝àcej uprawianiu sportu,
posiadajà obiekty noclegowe lub gastronomiczne.
Warto wiedzieç, ˝e
fundusze Unii Europejskiej mogà pomóc tak˝e w podniesieniu kwalifikacji zawodowych
osób zatrudnionych
w bazie stacji narciarskiej. Przedsi´biorca mo˝e skorzystaç
zarówno ze szkoleƒ oferowanych na rynku przez
zewn´trzne instytucje, jak równie˝ pokusiç si´ o opracowanie programu szkoleniowego wy∏àcznie na potrzeby rozwoju w∏asnego biznesu. Ârodki na
ten cel przyznawane sà z zasobów Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki na lata 2007-2013.

W

PO KL – centralnie i regionalnie
G∏ównym celem Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki (PO KL) jest „wzrost
poziomu zatrudnienia i spójnoÊci spo∏ecznej”. Jego osiàgni´cie ma byç zapewnione poprzez realizacj´ szeÊciu celów
strategicznych, w tym m. in. popraw´
zdolnoÊci adaptacyjnych pracowników
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i przedsi´biorstw do zmian zachodzàcych w gospodarce oraz upowszechnieniu edukacji spo∏eczeƒstwa na ka˝dym
etapie kszta∏cenia przy równoczesnym
zwi´kszeniu jakoÊci us∏ug edukacyjnych
i ich silniejszym powiàzaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.
Realizacja Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki odbywa si´ poprzez wdra˝anie dziewi´ciu tzw. obszarów priorytetowych, podzielonych na dwa istotne
komponenty: centralny i regionalny.
Za realizacj´ komponentu centralnego
odpowiadajà wyznaczone ministerstwa
– w∏aÊciwe dla zakresu tematycznego
danego priorytetu. Natomiast w komponencie regionalnym, w niemal wszystkich województwach, funkcje tzw. instytucji poÊredniczàcych pe∏nià Urz´dy
Marsza∏kowskie lub Wojewódzkie Urz´dy Pracy.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mo˝liwe jest w ramach dwóch
Priorytetów:
 Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencja∏u adaptacyjnego przedsi´biorstw oraz poprawa stanu zdrowia
osób pracujàcych,
 Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki.

Kapita∏ dla wi´kszych firm
W Priorytecie II dzia∏aniem, w ramach
którego przedsi´biorcy mogà aplikowaç
o Êrodki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników, jest
Dzia∏anie 2.1. – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.
Instytucjà wdra˝ajàcà to dzia∏anie, do
której nale˝y sk∏adaç wnioski aplikacyjne, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.
Co istotne, w ramach dzia∏ania 2.1.
dofinansowane b´dà projekty szkoleniowe i doradcze o zasi´gu ponadregional-

nym i ogólnopolskim. Wsparciem obj´te
zostanà wi´c wy∏àcznie firmy posiadajàce oddzia∏y w ró˝nych regionach kraju
lub grupy firm o zbli˝onym profilu, pojedynczo dzia∏ajàce lokalnie, lecz w grupie obejmujàce zasi´giem ca∏à Polsk´.
Dla w∏aÊcicieli stacji narciarskich oznacza to, ˝e o dofinansowanie mogà pokusiç si´ jedynie nieliczni.

500 mln z∏ – to ∏àczna pula Êrodków
przewidzianych na realizacj´ Dzia∏ania 2.1.
- Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.
Niemniej jednak, ∏àczna pula Êrodków
przewidzianych na realizacj´ Dzia∏ania
2.1. jest imponujàca – wynosi ponad 500
mln z∏. Dlatego te˝ warto przyjrzeç si´
mo˝liwoÊciom uzyskania dotacji w ramach poddzia∏ania 2.1.1. – Rozwój kapita∏u ludzkiego w przedsi´biorstwach.
W przypadku szkoleƒ skierowanych
bezpoÊrednio do firmy mo˝na wskazaç
dwa podstawowe rodzaje szkoleƒ.
 Szkolenia ogólne – prowadzàce do
nabycia kwalifikacji, które mogà byç wykorzystane nie tylko u podmiotu, który
otrzyma∏ wsparcie, ale tak˝e u innych
przedsi´biorców lub w innych obszarach dzia∏alnoÊci. Przyk∏adowo, mo˝na
wymieniç tu szkolenia obejmujàce nauk´ j´zyków obcych, szkolenia z technik
sprzeda˝y, zarzàdzanie, marketing,
szkolenia zawodowe i inne, które stanowià istotne zwi´kszenie umiej´tnoÊci
pracownika mogàcych przydaç si´
w ka˝dym miejscu pracy. Szkolenia
ogólne sà dofinansowane w wi´kszej
wysokoÊci – do 80% kosztów w przypadku firm z sektora ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw oraz do 60% w przypadku przedsi´biorstw du˝ych;
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Szkolenia specjalistyczne – polegajàce na tym, ˝e zaj´cia edukacyjne mogà
byç wykorzystane przez pracownika
wy∏àcznie w firmie b´dàcej beneficjentem pomocy. Przyk∏adowo, szkolenie
dotyczyç mo˝e obs∏ugi systemu informatycznego funkcjonujàcego wy∏àcznie
w danej firmie, czy zdobywania kompetencji zawodowych nieprzydatnych
bezpoÊrednio u innych pracodawców.
Szkolenia specjalistyczne sà dofinansowane w wysokoÊci 35% kosztów kwalifikowanych dla du˝ych przedsi´biorstw
oraz do 45% dla sektora ma∏ych i Êrednich firm


chcàcych nabyç nowe, uzupe∏niç lub
podwy˝szyç swoje kwalifikacje i umiej´tnoÊci.
BezpoÊrednio z powy˝szych projektów skorzystaç b´dà mogli przedsi´biorcy, regionalne grupy przedsi´biorstw
i ich pracownicy oraz osoby doros∏e pracujàce na podstawie umów o prac´,
umów cywilno-prawnych oraz samozatrudnieni – stanowi to istotnà ró˝nic´
w porównaniu do poprzedniego okresu
programowania, w którym do grupy beneficjentów zalicza∏y si´ przede wszystkim osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy.

Inaczej w regionach
Priorytet VIII, Dzia∏anie 8.1. – Rozwój
pracowników i przedsi´biorstw w regionie, obejmuje podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiej´tnoÊci osób pracujàcych do potrzeb regionalnej gospodarki.
W ramach tego dzia∏ania, podobnie jak
w Priorytecie II, realizowane b´dà projekty szkoleniowe i doradcze dla przedsi´biorstw, lecz tym razem dzia∏ajàcych
na skal´ lokalnà lub regionalnà, co jest
typowe w przypadku stacji narciarskich.
Bud˝et dzia∏ania w latach 2007-2013
wynosi ponad 1,2 mld euro.
W ramach tego dzia∏ania dla przedsi´biorców pragnàcych podnosiç kompetencje swoje i swoich pracowników
przewidziano dwa poddzia∏ania: 8.1.1. –
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi´biorstw
oraz 8.1.2. – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
W ramach pierwszego z nich realizowane b´dà nast´pujàce przedsi´wzi´cia:
 szkolenia ogólne i specjalistyczne
oraz doradztwo zwiàzane ze szkoleniami dla kadr zarzàdzajàcych i pracowników przedsi´biorstw w zakresie zarzàdzania, organizacji pracy, elastycznych
form pracy, wdra˝ania technologii produkcyjnych przyjaznych Êrodowisku,
wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w prowadzonej
dzia∏alnoÊci,
 doradztwo dla mikro-, ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz osób samozatrudnionych w zakresie m. in. ekonomii,
finansów, zarzàdzania zasobami ludzkimi, rachunkowoÊci,
 szkolenia skierowane do zatrudnionych osób o niskich kwalifikacjach lub
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W ramach poddzia∏ania 8.1.2. wymienione wy˝ej grupy docelowe korzystaç
b´dà mog∏y m.in. z:
 projektów podnoszàcych ÊwiadomoÊç pracowników i kadr zarzàdzajàcych modernizowanych firm w zakresie
wspierania zmian poprzez szkolenia
i doradztwo,

szkoleƒ przekwalifikowujàcych
i us∏ug doradczych w zakresie wyboru
nowego zawodu i zdobycia nowych
umiej´tnoÊci zawodowych,
 szkoleƒ i doradztwa dla przedsi´biorców wspomagajàcych proces zmiany
profilu dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa.
Zasady dotyczàce poziomu dofinansowania sà analogiczne jak dla dzia∏ania
2.1. PO KL. W przypadku mniejszych
firm, które nie majà potrzeby opracowania w∏asnych programów szkoleniowych lub by∏oby to z ich perspektywy
nieuzasadnione, zawsze istnieje mo˝liwoÊç skorzystania z szerokiej puli ró˝norodnych szkoleƒ ogólnopolskich, oferowanych na rynku przez instytucje,
które pozyska∏y dofinansowanie z EFS
na ich realizacj´ i zapraszajà do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych (w
tym celu warto odwiedziç stron´ internetowà www.inwestycjawkadry.pl). Podobnie rzecz ma si´ ze studiami podyplomowymi.

sobie spraw´, ˝e procedura oceny projektów – szczególnie w Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci – zosta∏a
pomyÊlana tak, aby jak najwi´ksza liczba projektów odpad∏a ju˝ na etapie oceny formalnej wniosku.
W praktyce przejawia si´ to w braku
mo˝liwoÊci dokonywania jakichkolwiek
poprawek w z∏o˝onej dokumentacji, nawet je˝eli wnioskodawca pope∏ni∏ najbardziej b∏ahe i z pozoru niewiele znaczàce b∏´dy, a tak˝e restrykcyjnej ocenie
z∏o˝onych projektów wed∏ug nie zawsze
jasnych kryteriów.

Pomimo licznych zach´t do ubiegania si´
o dofinansowanie, nale˝y zdawaç sobie
spraw´, ˝e procedura oceny projektów
– szczególnie w Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci – zosta∏a pomyÊlana
tak, aby jak najwi´ksza liczba
projektów odpad∏a ju˝ na etapie
oceny formalnej wniosku.

W regionach procedury sà nieco bardziej
przyjazne,
choç niejednolite –
zale˝à od Instytucji PoÊredniczàcych
uczestniczàcych
w ich przygotowaniu
w ka˝dym
województwie. Z tego
powodu,
profesjonalne
przygotowanie
dokumentacji powinno si´ powierzyç firmie doradczej znajàcej meandry procedur i kryteriów wyboru projektów PO KL.

Kapita∏ Ludzki – procedury
nieludzkie
Pomimo licznych zach´t do ubiegania
si´ o dofinansowanie z PO KL, mo˝liwoÊci realizacji ciekawych przedsi´wzi´ç
szkoleniowych i znacznych kwot przeznaczonych z Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego na ten cel, nale˝y zdawaç
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