
Wsparcie dla sektorów  
 

Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo 
oraz  

Przemysł Lotniczo-Kosmiczny 
 

 
 



DLA KOGO?  
 

NA CO? 
 

ILE? 

 
 



Kompetencje dla sektorów: zadanie Covid-19 

DLA KOGO: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa  

    z całej Polski 

 

NA CO: na szkolenie i doradztwo wynikające z wdrażania 
rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu  

   zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19. 

 

CZAS: rekrutacja do 12 marca 2021 

    realizacja usług do 30 czerwca 2021 



Dla których sektorów? 

 finansowego 

 IT 

motoryzacyjnego 

 telekomunikacji i cyberbezpieczeństwo (TIC) 

opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

odzysku materiałowego surowców 

 

 

komunikacji marketingowej 

gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji 

chemicznego 

przemysłu lotniczo-kosmicznego (PLK) 

handlu 

usług rozwojowych 

żywności wysokiej jakości 

 

 

 



Ile mamy środków? 

 

 

 

Wartość wsparcia 
PRZEZNACZONA  

dla sektora 

Wartość wsparcia 
ZAKONTRAKTOWANA  

dla sektora 

Telekomunikacja i 
Cyberbezpieczeństwo 

5 200 000 zł 1 980 800 zł 

Przemysł Lotniczo-
Kosmiczny 

5 200 000 zł 
 

1 884 800 zł 

 4 miliony złotych są już zakontraktowane, te przedsiębiorstwa szukają usługodawców 

 6 milionów pozostaje do zakontraktowania 

 zachęcamy do zgłaszania się po dofinansowanie 

 zachęcamy do zamieszczania oferty w Bazie Usług Rozwojowych 



Jakim wsparciem dysponujemy? 

80 % dofinansowania  

do szkoleń dla firm z sektora  

TELEKOMUNIKACJA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

z zakresu: 
 

bezpiecznego 
korzystania z 

narzędzi do pracy 
zdalnej 

zapewnienia 
bezpieczeństwa 

kanałów 
komunikacji 

elektronicznej 

zarządzania 
rozwiązaniami do 

pracy zdalnej 

zestawiania  
i dokumentowania tele- 

i wideokonferencji 

wprowadzenia  
do projektowania 

rozwiązań chmurowych 

implementacji  
i migracji danych  

do rozwiązań chmurowych 

zabezpieczenia baz 
danych, w tym 

szyfrowania 

bezpieczeństwa  
rozwiązań  

chmurowych 



Jakim wsparciem dysponujemy? 

80 % dofinansowania  

do szkoleń i doradztwa dla firm z sektora  

PRZEMYSŁ LOTNICZO-KOSMICZNY 

z zakresu: 
 

optymalizacji 
zasobów 

zarządzania 
informacją 

ochrony  
informacji 
biznesowej 

cyberbezpieczeństwa  
w przedsiębiorstwie 

zarządzania 
logistycznego  

w sytuacji kryzysowej 

planowania działań 
w sytuacji 

kryzysowej 

pracy zdalnej 

audytu systemu 
bezpieczeństwa 

informacji 

zarządzania 
bezpieczeństwem 



Kto może skorzystać z dofinansowania  
w sektorze TIC? 

J.61.1 – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej  

J. 61.2 – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej 

J. 61.3 – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 

J. 61.2 – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 

Firmy, które posiadają 1 z wymienionych kodów PKD  
oraz prowadzą czynną działalność w jego ramach 



Kto może skorzystać z dofinansowania  
w sektorze PLK? 

C26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 

C26.30.Z Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego 

C26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 

C26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów 

C26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego 

H51.10.Z Transport lotniczy pasażerski H51.21.Z Transport lotniczy towarów 

H51.22.Z Transport kosmiczny 

Firmy, które posiadają 1 z wymienionych kodów PKD  
oraz prowadzą czynną działalność w jego ramach 

H30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn 



Jak wysokie dofinansowanie można uzyskać? 

 
MIKRO 

 

 
MAŁA 

 
ŚREDNIA 

 
DUŻA (PKD: 30.3) 

Wielkość 
dofinansowania 

[80%] 

 
32 000 zł 

 
64 000 zł 

 
128 000 zł 

 
192 000 zł 

 
Wkład własny  

[20%] 

 
8 000 zł 

 

 
16 000 zł 

 
32 000 zł 

 
48 000 zł 

Wartość usług 
kwalifikowanych  

w projekcie  
[80% + 20% = 100%]  

 
40 000 zł 

 
80 000 zł 

 
160 000 zł 

 
240 000 zł 

 kwoty dofinansowania zależne są od liczby pracowników, którzy wezmą udział w usługach 

 dofinansowanie na 1 pracownika to max 6 400 zł 

 VAT nie jest kwalifikowany 

 



PRACOWNIK, czyli kto? 
 

Pracownik przedsiębiorstwa – personel przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 310, z późn. zm.) tj.:  

 1/ pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.z 
 2018 r. poz. 917, z późn. zm.);  

 1a/ pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o 
 zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);  

 2/ osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej 
 umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 
 dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym 
 pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz 
 pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;  

 3/ właściciela pełniącego funkcje kierownicze;  

 4/ wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i 
 czerpiącego z niego korzyści finansowe.  

 



JAK WYGLĄDA 
PROCES 

WSPARCIA? 
 

• rekrutacja 
• realizacja 

usług 
• rozliczenie 

 
 



Sektor TIC: 
 

 https://www.marr.pl/telekomunikacjacovid/  

https://www.marr.pl/telekomunikacjacovid/


Sektor PLK: 
 

 https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/  

https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/




 







 



 



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

wpłynąć do MARR w terminie 14 dni od daty udostępnienia Umowy w Systemie przez Operatora, jednak 

nie później niż do dnia 29 marca 2021 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 marca 2021 r. 

 



Nadanie ID w Bazie Usług Rozwojowych 

Każdy Przedsiębiorca zakłada konto Przedsiebiorstwa 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. 













Zasady REFUNDACJI 

ZALICZKA (do 50%): 

 
skan FV 

oświadczenia Przedsiębiorcy 

REFUNDACJA  
(do 30% lub do 80%*): 

 

skan FV 

oświadczenia Przedsiębiorcy 

skan zaświadczenia/ 
certyfikatu 

potwierdzenie zapłaty 

ankiety w BUR  

dodatkowe dokumenty – jeśli 
dotyczy (np. formularz 
wykonania usługi doradczej) 

 *30% w przypadku otrzymania zaliczki 

*80% jeśli wnioskuje się tylko o refundację (bez zaliczki) 



Kompetencje 
menadżerskie 

 
AKADEMIA 

MENADŻERA 
MAKROREGION 

3 
 
 



AKADEMIA MENADŻERA 

DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  

            z woj. małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego 

 

NA CO: na szkolenia zgodne z Opisem  

     uniwersalnych kompetencji menadżerskich (zał. 2 do regulaminu) 

 

CZAS: rekrutacja od 4 lutego 2021 do wyczerpania środków 

  

SZCZEGÓŁY: www.marr.pl/am3, tel. 785 062 109 

http://www.marr.pl/am3


Jak wysokie dofinansowanie można uzyskać? 

 
MIKRO 

 

 
MAŁA 

 
ŚREDNIA 

Wielkość dofinansowania 
[80%] 

 
12 416 zł 

 
12 560 zł 

 
12 880 zł 

 
Wkład własny  

[20%] 

 
3 104 zł 

 
3 140 zł 

 
3 220 zł 

Wartość usług 
kwalifikowanych  

w projekcie  
[80% + 20% = 100%]  

 
15 520 zł 

 
15 700 zł 

 
16 100 zł 

 w kwocie dofinansowania zawarty jest też dofinansowanie na diagnozę: 3 200 zł 

 dofinansowanie na 1 pracownika to max 9 216 zł 

 VAT jest kwalifikowany dla firm, które nie mogą go odzyskać 

 



     
 

Dziękuję za uwagę 
Katarzyna Maźnica 
Główny specjalista ds. projektów i procesów biznesowych  

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 
 sektor.tic@marr.pl, sektor.plk@marr.pl  

 785 118 868 

  https://www.marr.pl/telekomunikacjacovid/, https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/  

mailto:sektor.tic@marr.pl
mailto:sektor.plk@marr.pl
https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/
https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/
https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/

