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DLA KOGO? 

NA CO?

ILE?



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 (MŚP i duże; z całej Polski), 
które posiadają 1 z wymienionych kodów PKD 

oraz prowadzą czynną działalność w jego ramach (co mogą udokumentować)

✓ Kod PKD z działu 38 NIE MUSI być kodem wiodącym

✓ Branże, które posiadają ten kod PKD to również: motoryzacyjna, budowlana, ochrony środowiska i inne



Jakim wsparciem dysponujemy?
80 % dofinansowania 

do szkoleń dla firm z sektora 

ODZYSKU MATERIAŁOWEGO SUROWCÓW

z obszaru m.in. :

Uprawnień zawodowych:

• obsługa wózka jezdniowego
• eksploatacja urządzeń, instalacji i 

sieci energetycznych

Zarządzania: 

• budowanie i wdrażanie strategii
• planowanie inwestycji

• monitorowanie
• motywowanie, zarządzanie czasem
• zarządzanie kapitałem ludzkim

Badawczo-rozwojowego:

• prowadzenie prac 
badawczo-rozwojowych

• wprowadzanie GOZ

Rozwoju biznesu:

• tworzenie oferty
• zarządzanie projektami

• budowanie konkurencyjności
• efektywne funkcjonowanie i rozwój

Technologicznego:

• język obcy branżowy
• programowanie i nadzorowanie
• obsługa i monitorowanie procesu

✓ Szkolenia należy wybierać z Bazy Usług Rozwojowych

✓ Umowa zawierana jest na okres 4 miesięcy



Jak wysokie dofinansowanie można uzyskać?

ILE?

do 160 000 zł dofinansowania netto na firmę
do 6 684 zł dofinansowania netto na pracownika

20% wkład własny

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

w zależności od wybranego szkolenia ograniczeniem będą jeszcze 
limity na osobogodzinę

VAT nie jest kwalifikowany

budżet projektu: 9 003 639,37 zł

✓ Projekt potrwa do 30 września 2023 r.



JAK WYGLĄDA 
PROCES 

WSPARCIA?

• rekrutacja
• realizacja 

usług
• rozliczenie



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

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


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

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

odzysk@marr.pl

785 118 868
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