
AKADEMIA 
PRZEDSIĘBIORCY:

Wsparcie dla sektora 
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Kluczowe informacje

„Akademia Przedsiębiorcy: Podniesienie kompetencji pracowników sektora 
odzysku materiałowego surowców”

nr Projektu: POWR.02.21.00-00-RW81/21

Projekt trwa do 31 maja 2023 r.

NABÓR 2 trwa od 22 listopada do 14 stycznia 2022 r. 
lub do wyczerpania alokacji

Alokacja: 1 500 000 zł



Dla kogo dofinansowanie?

mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z całej Polski (zarejestrowane 
w CEIDG lub KRS)*

prowadzące działalność w ramach sektora (posiadające wiodący kod PKD z działu 38 
lub dodatkowy; jeśli kod dodatkowy należy przedstawić faktury, umowy poświadczające prowadzenie czynnej 
działalności)

spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej

* udział pracowników dużych przedsiębiorstw może stanowić do 25% wszystkich 
uczestników projektu 
* pracownicy z dużych firm będą przyjmowani do projektu stopniowo



Kto może skorzystać z dofinansowania?

38 – Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów; odzysk surowców

38.1 – Zbieranie odpadów

38.2 – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

38.3 – Odzysk surowców

Firmy, które posiadają 1 z wymienionych kodów PKD 
oraz prowadzą czynną działalność w jego ramach (co mogą udokumentować*)

* skany faktur, rachunków, umów, zleceń załączone do dokumentów rekrutacyjnych



Kto może być delegowany do udziału w projekcie?

a) kadra zarządzająca i kierownicza,

b) pracownicy, prawnicy, specjaliści, odpowiedzialni za konkretne dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstwa,

c) właściciele przedsiębiorstw,

d) pracownicy operacyjni chcący potwierdzić kompetencje lub uzyskać uprawnienia/kwalifikacje.



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. 



Na jakie formy wsparcia?

szkoleń otwartych i/lub zamkniętych 
i 

udzielane w formie:
stacjonarnej 

lub 
zdalnej realizowanej w czasie rzeczywistym 

albo 
mieszanej



Na jakie wsparcie?

Wsparcie powinno być realizowane 
za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych 

przy zastosowaniu podejścia popytowego



Jakim wsparciem dysponujemy?

80 % dofinansowania do szkoleń
(opisanych w zał. 1 do Regulaminu) 

dla firm z sektora 
ODZYSKU MATERIAŁOWEGO SUROWCÓW

z obszaru m.in. :
• zarządzania

• rozwoju biznesu
• badawczo-rozwojowego

• technologicznego
• zawodowego

https://www.marr.pl/wp-content/uploads/2021/10/REKOMENDACJA-nr-3.pdf


REKOMENDACJE – obszary tematyczne



REKOMENDACJE – obszary tematyczne



REKOMENDACJE – obszary tematyczne



REKOMENDACJE – obszary tematyczne



REKOMENDACJE – obszary tematyczne



LIMITY - dofinansowanie
• Limit kosztów usług rozwojowych netto na jednego pracownika (PESEL) wynosi 8 355 zł netto.

• Limit dofinansowania (refundacji) kosztów usług rozwojowych na jednego pracownika (PESEL) wynosi 6 684 zł netto.

• Nie ma limitu na NIP! Przedsiębiorca sam decyduje ile osób chce przeszkolić i o jaką kwotę zawnioskować.

• Są limity na osobogodzinę w zależności od tematu szkolenia z Rekomendacji – zał. 2 do regulaminu.

• Wkład własny wynosi 20% (pomoc de minimis).

• VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

https://www.marr.pl/wp-content/uploads/2021/10/limity-w-projekcie-2.pdf


Ile mamy środków?

Kwota kwalifikowalna 
wsparcia dla Sektora

Wartość dofinansowania

Sektor Odzysku 
Materiałowego Surowców 5 773 305,00 zł 4 618 644,00 zł

 zachęcamy do zgłaszania się po dofinansowanie

 zachęcamy do zamieszczania ofert w Bazie Usług Rozwojowych



JAK WYGLĄDA 
PROCES 

WSPARCIA?

• rekrutacja
• realizacja 

usług
• rozliczenie



Strona www projektu:
https://www.marr.pl/odzysksurowcow/

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


Link do formularza na www PARP: TUTAJ

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2




Strona www Systemu:
https://akademiamarr.pl/

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






Zawarcie 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,

• Przedsiębiorca jest zobowiązany do podpisania umowy wraz z załącznikami za pośrednictwem
certyfikowanego podpisu elektronicznego. 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.

• Umowy zawierane są na okres 4 miesięcy.





Czas na zgłoszenie usługi do weryfikacji

Przedsiębiorca zobowiązany jest do przesłania w Systemie zgłoszenia 
na pierwszą usługę rozwojową w terminie

do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy refundacji.

Zgłoszenie zawiera:
• dane pracowników delegowanych do udziału w usłudze

• kartę usługi



ELEMENTY REKOMENDACJI

Wszystkie elementy Rekomendacji 
muszą znaleźć odzwierciedlenie 

w Karcie usługi rozwojowej 
w Bazie Usług Rozwojowych



Nadanie ID w Bazie Usług Rozwojowych
Każdy Przedsiębiorca zakłada konto Przedsiębiorstwa 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.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/




Zasady REFUNDACJI (do 80%)

 skan FV
 oświadczenia Przedsiębiorcy
 skan poświadczonego za zgodność z oryginałem zaświadczenia/ 

certyfikatu
 potwierdzenie zapłaty
 ankiety w BUR 
 dodatkowe dokumenty – jeśli dotyczy (np. dodatkowe 

wyjaśnienia/oświadczenia)
 podpisany wniosek o refundację (podpisem kwalifikowanym lub 

papierowo)

Analogicznie do procesu rekrutacji dokumenty rozliczeniowe składne będą za pośrednictwem 
systemu i weryfikowane. 
Po pozytywnej weryfikacji należy podpisać podpisem kwalifikowanym wniosek o refundację lub 
wydrukować go, podpisać papierowo i przesłać pocztą.
Wypłata następuję po otrzymaniu przez Operatora prawidłowo podpisanego wniosku o refundację.



KONTAKT DO ZESPOŁU
odzysk@marr.pl

785 118 868, 785 056 879, 785 058 177

https://www.marr.pl/odzysksurowcow/

mailto:odzysk@marr.pl
https://www.marr.pl/odzysksurowcow/
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