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Załącznik 13 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

„Akademia Menadżera MŚP” [zadania COVID] nr POWR.02.21.00-00-3014/18 
Wdrażanie rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – zadania COVID-19 

 
Zestawienie limitów maksymalnych kwot dofinansowania osobogodziny na pracownika dla usługi rozwojowej  

wynikających z rekomendacji Rad Sektorowych.  
 
kompetencje rekomendowane przez Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo  

(źródło: Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo) 

zakres merytoryczny minimalna liczba godzin na 1 
osobę 

maksymalny poziom 
ceny za osobogodzinę 
kwalifikowany w 
projekcie 

maksymalny poziom 
dofinansowania za osobogodzinę  

podstawy konfigurowania systemów i instalowania aplikacji do pracy zdalnej,  
 

60 65 52 

bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej,  
 

80 65 52 

zestawianie i dokumentowanie tele- i wideokonferencji,  
 

60 78 63 

zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji 
tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu,  
 

60 100 80 

wprowadzenie do projektowania rozwiązań chmurowych,  
 

80 78 63 

zabezpieczanie baz danych, w tym szyfrowanie,  
 

80 87 70 

zarządzanie rozwiązaniami do pracy zdalnej,  
 

40 120 96 

implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych,  
 

60 120 96 

bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych 
60 120 96 
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kompetencje rekomendowane przez Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego 

 
(źródło: Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej rady ds. Kompetencji Przemysł Lotniczo-Kosmiczny) 

 
zakres merytoryczny minimalna liczba 

godzin na 1 osobę 
maksymalny 
kwalifikowany 
poziom ceny za 
osobogodzinę 
kwalifikowany w 
projekcie 

maksymalny 
poziom 
dofinansowania za 
osobogodzinę  

Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze 
optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania. Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: ocena potrzeb, 
planowanie działań w sytuacji zagrożenia/kryzysowej, dedykowanie sił i środków do realizacji zadań w obszarze 
bezpieczeństwa 
 

26 70 56 

Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze 
optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania. Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: zarządzanie 
bezpieczeństwem (identyfikacja, opisu, ocena i łagodzenia zagrożeń) 

29 61 49 

Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze 
optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania. Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: stosowania 
procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, stosowania doraźnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo 
 

28 61 49 

Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze 
optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania. Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: zarządzania 
bezpieczeństwem, identyfikacji współczynników bezpieczeństwa 

25 70 56 

Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze 
optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania. Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie: wdrażania polityki 
bezpieczeństwa, posługiwania się procedurą zarządzania zmianą, 
 

31 61 49 

Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej dla podniesienia ich kompetencji w obszarze 
optymalizacji zasobów i reskilingu, 
 

112 85 68 
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Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w obszarze zachowania ciągłości działania  
128 105 84 

Zachowanie dostępności do informacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego 6 136 109 
Zarządzanie informacją w zagrożeniu epidemicznym 
 

6 136 109 

Systemy ochrony fizycznej informacji w zagrożeniu epidemicznym – projektowanie, administrowanie, obsługa 
 

8 136 109 

Zarządzanie ryzkiem informacji w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego 
 

8 136 109 

Ochrona informacji biznesowej w zagrożeniu epidemicznym 
 

8 136 109 

Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie 
 

8 136 109 

Zarządzanie logistyczne w sytuacji kryzysowej 
 

6 136 109 

Praca zdalna – korzyści i zagrożenia 
 

6 136 109 

Audyt systemu bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego 
 

8 136 109 

 

 

 


