
WSPARCIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE MODUŁY:

MODUŁ 1

Udział w projekcie będzie mógł wziąć
1 przedstawiciel danego przedsiębiorstwa.

Możemy przeszkolić 648 mikro/mały/średnich
przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie
województwa mazowieckiego i lubelskiego

Przepis na Rozwój
- zamówienia publiczne
dostępne dla wszystkich

DLA KOGO?

PERSONALNIZACJA
- KLUCZ DO SUKCESU

płeć kobieta (10 pkt, ośw.),

wiek 50+ (10 pkt, ośw.),

os. z niepełnosprawnością (20 pkt., ośw.),

brak dośw. w PZP (30 pkt, ośw).

KRYTERIA DOSTĘPU:

KRYTERIA PREMIUJĄCE:
status mikro/małych/ średnich z ww.
województw (ośw. + weryfikacja CEIDG,KRS),

status mikro/małych/średnich (ośw.),

status uczestnika - właściciel/pracownik (ośw.),

niekorzystanie z wsparcia PWR 2.2 
z tematyki PZP (weryf.NIP).

Ile przedsiębiorstw, tyle potrzeb, dlatego 
proponujemy proponujemy 4 moduły wsparcia, 
które przedsiębiorca może dowolnie 
konfigurować i łączyć oraz formułę doradczą 
dostosowaną do specyfiki branży. 
W przypadku obszaru ZP w szczególności 
dotyczy to rozróżnienia zamówień na roboty 
budowlane oraz na usługi.

Szkolenie i doradztwo poszkoleniowe (opcjonalnie z zakresu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.

dwudniowe szkolenie z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne 
w Polsce, uwzgledniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw 
i robót budowlanych (16 godz.),

doradztwo poszkoleniowe zw. z ww. szkoleniem (opcjonalnie).

W tym:

MODUŁ 2

Szkolenie i doradztwo poszkoleniowe (opcjonalnie) z zakresu 
przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień.

jednodniowe szkolenie połączone z formą warsztatową z zakresu 
przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień (8 godz.),

doradztwo poszkoleniowe związane z tematyką szkolenia 
(opcjonalnie).

W tym:
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MODUŁ 3

Szkolenia i doradztwo poszkoleniowe (opcjonalnie) w zakresie 
prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku 
z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych.*

jednodniowe szkolenie z zakresu prawnych aspektów prowadzenia 
działalności zw. z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych 
(8 godz.),

doradztwo poszkoleniowe zw. z tematyką szkolenia z zakresu prawnych 
aspektów prowadzenia działalności (opcjonalnie).

W tym:

*moduł 3 może zostać zrealizowany jedynie z modułem 1

Zindywidualizowane doradztwo w zakresie zamówień publicznych.

MODUŁ 4

zindywidualizowane doradztwo (bez komponentu szkoleniowego)
z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne (średnio 10 godz.).

W tym:
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Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku. 
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