
Wsparcie dla sektorów 
Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

oraz 
Przemysł Lotniczo-Kosmiczny

REKRUTACJA



Strona internetowa projektu

Wszelkie szczegóły dotyczące wsparcia znajdziesz na:
www.marr.pl/am3_sektory

Kolejne slajdy pokazują kroki konieczne do podjęcia w przypadku chęci 
zgłoszenia przedsiębiorstwa do udziału w projekcie.

http://www.marr.pl/am3_sektory


Jak wziąć udział w rekrutacji?
1. Należy zgłosić się przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP: 

https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid#formularz

2. Zarejestrować się jako Przedsiębiorca w Systemie MARR: www.akademiamarr.pl

3. Za pośrednictwem Systemu uzupełnić dane w:
• Formularzu zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa oraz w wymaganych załącznikach tj. 
• Oświadczenie o spełnianiu kryterium MŚP wraz z cz. A lub cz. B i/lub cz. C (Zał. nr 4 do Regulaminu), 
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularz informacji przy 

ubieganiu się o inną pomoc (Zał. nr 6 lub 7 do Regulaminu) 
• Oświadczenie o czynnym prowadzeniu działalności gospodarczej w danej branży (Zał. nr 10 do Regulaminu) – jeśli 

dotyczy
Wszystkie te dokumenty znajdują się w panelu Rejestracja.

4. Przesłać w Systemie Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa

Rekrutacja trwa do 30.11.2020 r. lub do wyczerpania środków.
Zachęcamy do nie zwlekania z przesłaniem dokumentów.

https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid#formularz
http://www.akademiamarr.pl/
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na stronie 
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Co dalej?

Po przesłaniu zgłoszenia przez Formularz na stronie PARP 
zarówno Przedsiębiorca, jak i odpowiedni Operator 
otrzymują automatyczne powiadomienia mailowe.

Następnie, w mailu zwrotnym od Operatora 
Przedsiębiorca otrzymuje informacje o kolejnych krokach 

dot. udziału w procesie rekrutacji do wsparcia.



System 
rekrutacyjny:

akademiamarr.pl

















































































Statusy związane z procesem rekrutacji

• Podczas rejestracji – Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa do projektu jest edytowany/wypełniany przez Przedsiębiorcę lub 
zapisany w wersji roboczej, ale jeszcze nie przesłany do MARR 

• Oczekuje na weryfikację – Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa został przez Przedsiębiorcę przesłany do MARR i oczekuje na 
weryfikację przez Pracownika MARR -> do MARR trafia powiadomienie, że dane Przedsiębiorstwo złożyło Formularz zgłoszeniowy do 
projektu; Przedsiębiorstwo otrzymuje mailowe potwierdzenie złożenia Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorstwa

• Odrzucona rejestracja – Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa został zweryfikowany negatywnie przez MARR (są uwagi/błędy) tj. 
formularz zostaje zwrócony do edycji i poprawy przez Przedsiębiorcę; Przedsiębiorca otrzymuje maila z informacją, że Formularz 
zgłoszeniowy wymaga poprawek

• Zatwierdzona rejestracja – Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa został zweryfikowany pozytywnie przez MARR tj. obecnie 
Przedsiębiorca oczekuje na wygenerowanie umowy; Przedsiębiorca otrzymuje maila z informacją, że rejestracja zakończona 
pozytywnie i że w kolejnym kroku zostanie przygotowana dla niego umowa do podpisania 



Statusy związane z procesem rekrutacji

• Umowa udostępniona – po pozytywnej weryfikacji Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorstwa MARR przygotowuje i 
generuje umowę dla Przedsiębiorcy oraz udostępnia ją za pośrednictwem Systemu; Przedsiębiorca otrzymuje wiadomość 
email, że umowa została wygenerowana i jest do pobrania w Systemie

• Umowa podpisana – MARR SA załącza do systemu podpisaną przez Przedsiębiorstw i MARR; Przedsiębiorstwo otrzymuje 
wiadomość email, że umowa została podpisana, a tym samym staje się uczestnikiem projektu

• Wypłacona zaliczka  – Przedsiębiorca zawnioskował o pierwszą zaliczkę lub kolejną, która została mu wypłacona

• Rezygnacja z umowy –Przedsiębiorca zgłosił chęć rezygnacji z podpisania umowy lub nie podpisał umowy w czasie 
przewidzianym regulaminem (status nadawany przez Pracownika MARR); po zmianie statusu na taki przez Pracownika 
MARR MŚP otrzymuje maila z informacją 

• Zakończony udział w projekcie – zakończył się okres realizacji umowy, złożono ostatnie rozliczenie i wypłacono refundację





Należy poprawić dane w 
Formularzu i/lub 
załącznikach, zgodnie ze 
wskazówkami przekazanymi 
przez osobę weryfikując

Uwagi znajdują się obok 
danego punktu 
uzupełnianego podczas 
rejestarcji.





Podpisanie umowy zaliczkowo-refundacyjnej

Przygotowana przez MARR 
umowa zostanie przekazana 
w ramach funkcjonalności 
Systemu do przedsiębiorcy. 





Załączniki do umowy
• Załączniki:

• Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa (tj. zał. 3)
• zał. 4 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP 
/nie dotyczy dużych przedsiębiorstw z PKD 30.3/
• zał. 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
lub
• zał. 7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż 

pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie /pomoc publiczna/

• zał. 10 Oświadczenie o aktywnym prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach 
sektora 

/dotyczy firm, dla których PKD, na które ma być przyznane wsparcie NIE jest PKD wiodącym/
• zał. 2 do Umowy: Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu 

zgłoszeniowym Przedsiębiorstwa 
/uzupełniane pod otrzymaniu umowy od MARR/











Podpisanie umowy
• Kompletna i poprawnie sporządzona dokumentacja (tj. podpisana umowa, podpisane załączniki) musi

wpłynąć do MAR w terminie 14 dni od daty udostępnienia Umowy w Systemie przez Operatora, jednak nie
później niż do dnia 28 grudnia 2020 r.,

• Przedsiębiorca jest zobowiązany do podpisania umowy wraz z załącznikami za pośrednictwem
certyfikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Przedsiębiorca przekazuje podpisaną
umowę wraz z załącznikami do MARR za pośrednictwem funkcjonalności Systemu.

• Dopuszcza się przedłożenie podpisanej umowy wraz z załącznikami przez przedsiębiorcę w wersji
papierowej. Przedsiębiorca doręcza Operatorowi umowę podpisaną własnoręcznie, wraz z podpisanymi
załącznikami. Operator po otrzymaniu egzemplarza umowy w wersji papierowej od przedsiębiorcy podpisuje
oba egzemplarze w wersji papierowej. Następnie doręcza ją przedsiębiorcy, za pośrednictwem poczty oraz
zamieszcza w Systemie.

• Umowy muszą zostać podpisane (przez MARR) do dnia 31 grudnia 2020 r.









Oświadczenia uczestników projektu
• Przedsiębiorca, w momencie składania podpisanej przez siebie Umowy zaliczkowo-refundacyjnej, jest

zobowiązany do przekazania do MARR od każdego Pracownik, który ma wziąć udział w projekcie
wypełnionego i podpisanego zał. 5 do Regulaminu tj. Formularza zgłoszeniowego pracownika wraz z
Oświadczeniem Uczestnika projektu.

• Liczba wypełnionych i podpisanych Formularzy = liczbie pracowników zadeklarowanych w kroku 4 podczas
rejestracji w Systemie

• Korzystanie z usług rozwojowych bez dostarczenia poprawnie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia
Uczestnika projektu, zostanie uznane przez MARR jako wydatek niekwalifikowany.

• Formularze mogą zostać podpisane:
• w wersji papierowej z odręcznym podpisem pracownika i dostarczone za pośrednictwem poczty

• w wersji elektronicznej z podpisem ePUAP/podpisem kwalifikowanym pracownika i dostarczone za pośrednictwem
poczty mailowej: sektor.tic@marr.pl (dla uczestników z branży Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo) i
sektor.plk@marr.pl (dla uczestników z branży Przemysł Lotniczo-Kosmiczny).

mailto:sektor.tic@marr.pl
mailto:sektor.plk@marr.pl






Nadanie ID w Bazie Usług Rozwojowych
Każdy Przedsiębiorca zgłaszający chęć udziału we wsparciu w ramach 
projektu musi mieć założone konto Uczestnika Instytucjonalnego w Bazie 
Usług Rozwojowych (BUR).

Jednocześnie z podpisaniem umowy MARR nadaje ID wsparcia 
Przedsiębiorcy w BUR.

Zapisanie się Pracownika i skorzystanie z usługi rozwojowej za 
pośrednictwem BUR bez wykorzystania przydzielonego numeru ID 
wsparcia, zostanie uznane przez Operatora za wydatek niekwalifikowany.



KONTAKT
Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu 

mailowego i telefonicznego

• Kontakt dla Przedsiębiorców z sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo:
mail: sektor.tic@marr.pl
telefon: 785 118 868, 785 058 177

• Kontakt dla Przedsiębiorców z sektora Przemysł Lotniczo-Kosmiczny:
mail: sektor.plk@marr.pl
telefon: 785 059 105, 785 059 081

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania 
związane z realizacją Projektu

mailto:sektor.tic@marr.pl
mailto:sektor.plk@marr.pl
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