
Projekt „Przepis na Menedżera”

realizowany w Makroregionie nr 2: Województwo mazowieckie i lubelskie

nr Projektu: POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18

Operatorem projektu jest  HRP Group sp. z o.o.  

Partnerzy projektu:

Głównym  celem  projektu  jest  rozwinięcie  potencjału  kadr  kierowniczych  MŚP  z  województwa
mazowieckiego  i  lubelskiego  poprzez  podniesienie  przez  min.  90  %  z  853  objętych  wsparciem
menedżerów kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem do czerwca 2021 roku poprzez
refundację  usług  rozwojowych  w  zakresie  zarządzania  przedsiębiorstwem,  w  tym  zarządzania
zasobami ludzkimi.

Łącznie w Projekcie wsparciem zostanie objętych 853  uczestników/-czek, w tym:

 513 pracowników MŚP z terenu województwa mazowieckiego,

 340 pracowników MŚP z terenu województwa lubelskiego ,

Wsparcie  w  ramach  projektu  będzie  realizowane  w  formie  refundacji  poniesionych
przez  Przedsiębiorcę  kosztów  usług  rozwojowych,  wybranych  z  Bazy  Usług  Rozwojowych  (BUR)  -
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/  i może ono obejmować refundację kosztów:

• opracowania  diagnozy  potrzeb  rozwojowych (posiadanie  diagnozy  stanowi  warunek
konieczny do udzielenia wsparcia);

• usług  rozwojowych:  szkoleń  i  doradztwa  dla  właścicieli,  pracowników  zatrudnionych
na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego
w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

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


Podstawowe założenia projektu:

1. Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż:

• 80% kosztów szkoleniowych, w przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z pomocy de 
minimis;

2. Maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika wynosi 10 tys. zł. i ze względu na wielkość 
przedsiębiorstwa wynosi:

                              Wielkość
przedsiębiorstwa

Forma wsparcia

Mikro- 
przedsiębiorstwo  

Małe
przedsiębiorstwo 

Średnie
przedsiębiorstwo 

1 Przygotowanie diagnozy 2500 5000 19 400

2 Usługa /usługi rozwojowa  12500 25000 88 400

3. Przedsiębiorca posiada główną siedzibę na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego, 
potwierdzoną wpisem do CEiDG lub KRS;

4. Przedsiębiorca należy do sektora MŚP* (mikro – liczba zatrudnionych do 10 osób, małych – do 50 
osób zatrudnionych i średnich – do 250 osób zatrudnionych);

5. Przedsiębiorca spełnia warunki uzyskania pomocy de minimis (lub pomocy publicznej);

6. Przedsiębiorca posiada diagnozę potrzeb rozwojowych, a w przypadku braku takiej diagnozy, 
deklaruje gotowość do jej przygotowania (diagnoza również może być objęta dofinansowaniem).

Zgłoszenie  następuje  poprzez  Formularz  rejestracyjny,  zamieszczony na stronie  internetowej  PARP
„Akademia  Menadżera  MSP”  https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-
menadzera-msp

Więcej informacji również na stronie internetowej Lidera Projektu:  
http://hrpgroup.com.pl/przepis_na_menedzera/

Szczegółowe informacje dostępne również w regulaminie projektu:
http://hrpgroup.com.pl/wp-content/uploads/Regulamin-rekrutacji.pdf

Kontakt do Partnera projektu:

projekt.pnm@prywatni.lublin.pl

Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 
ul. 1-go Maja 16 (biuro: ul. 1-go Maja 12/4)
20-410 Lublin
tel. (+48) 81 53 24 333 , 506 678 994
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