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 PPP dla MMSP – Partnerstwo publiczno-prywatne dla Mikro, Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw 
      Wartość projektu: 647 687,50 PLN 

Czas realizacji: 01.09.2016r. – 31.12.2017r. (16 miesięcy) 
Lider: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
Partner: Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy  
 

 Odbiorcy : 100 przedsiębiorstw z MMSP (200 pracowników) z terenu Polski 
 
 Formy wsparcia: 

1. szkolenia ogólne – w wymiarze 32 godzin 4 dni szkoleniowe (8 godzin każdy 
dzień) – 200 os. - mające na celu nabycie wiedzy na temat podstawowych 
zagadnień dotyczących PPP 
2. szkolenia dedykowane – w wymiarze 32 godzin 4 dni szkoleniowe (8 godzin 
każdy dzień)– 50 os. (które skorzystały ze szkoleń ogólnych) mające na celu 
pogłębienie kompetencji pracowników w obszarze przygotowania oferty 
przetargowej z obszaru PPP 
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 Koszt udziału: 
 Przedsiębiorstwo delegujące pracowników na szkolenia (udział 2 pracowników) ponosi   
koszt wyłącznie  wysokości 12,5% wartości szkolenia tj: 

1. za szkolenie ogólne, kwota 514,05 PLN od przedsiębiorstwa ( całkowita wartość 
szkolenia 4 112,40 PLN) 

2. za szkolenia dedykowane, kwota 534,55 PLN od przedsiębiorstwa (całkowita 
wartość szkolenia 4 276,40 PLN) 

 
 Warunki udziału: 
• przedsiębiorstwo spełnia wymogi mikro, małego lub średniego  
• posiada siedzibę na terenie kraju 
• jest aktywne (działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona) 
• nie ma przeciwskazań formalnych do korzystania ze wsparcia de minimis  
• wniesienie wkładu własny 

 
Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia. 

Więcej informacji na stronie: www.pracodawcyrp.pl 
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ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTW 

 Projekt: Europejski Program Rozwoju Przedsiębiorstw Rynku Mięsnego  
Wartość projektu: 1 966 152,82 PLN 
Czas realizacji: 01.09.2016 r. do 31.12.2017 (16 miesięcy) 
Lider: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 
Dla kogo: 120 MMSP z terenu całej Polski działających na rynku mięsnym.  

 
 

 Projekt: Strategia w biznesie-doradztwo dla MMSP z regionu kujawsko-
pomorskiego 
Wartość projektu: 996 999,99 PLN  
Czas realizacji: 1.08.2016 – 31.01.2018 (18 miesięcy) 
Lider: Pracodawcy Pomorza i Kujaw  
Dla kogo: 62 MMSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego 
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ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTW – C.D. 

 
 Formy wsparcia w ramach realizowanych projektów (Europejski Program 

Rozwoju Przedsiębiorstw Rynku Mięsnego, Strategia dla zdrowia, Strategia w 
biznesie-doradztwo dla MMSP z regionu kujawsko-pomorskiego). 
 

 Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu 
opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw sektora MMSP, 
którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju. 
 identyfikacja odbiorców wsparcia 
 opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP 
 monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia planów rozwojowych 

MMSP w okresie trwania projektu 
 opracowanie analizy faktycznej dostępności usług w regionie lub branży 

dla MMSP i - o ile dotyczy - podejmowanie działań interwencyjnych 
 upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych 

potrzebach lub barierach rozwojowych 
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 Sektorowa Rada ds. kompetencji – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, to 
forum wymiany opinii i potrzeb pomiędzy trzema elementami systemu  
kształtowania kompetencji i potrzeb kompetencyjnych w branży  opieki  
zdrowotnej i pomocy społecznej: pracodawcami, edukacją a pracownikami  

 
 Wartość projektu: 2 175 685,00 PLN 

 
 Czas realizacji: 1.09.2016 – 31.06.2023 (84 miesiące) 

 
 Lider projektu:   Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 Partnerzy projektu:  

 Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie 
Zielonogórskie 

 Uczelnia Łazarskiego 
 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Korczaka 

 

PROJEKT: SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI – OPIEKA 
ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 
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Działania:  

 powołanie i funkcjonowanie Rady 

 rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej 

dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze 

 współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie 

zintegrowania edukacji i pracodawców 

 identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji 

 przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji 

edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz 

powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost 

skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego 

 przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze 

kompetencji do partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowe 

przedsiębiorstw w danym sektorze 

   
 
 

PROJEKT: SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI – OPIEKA 
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 Lider Fundacja Fundusz Współpracy 
 Partnerzy: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Spraw Publicznych, Fabryka 

Dobrych Praktyk  
     Wartość projektu: 1 489 680,00 PLN 

Czas realizacji: 01.12.2016r. – 31.07.2019 r.  
 

  Cel: dostosowanie do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 
249 pracowników), narzędzia wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość w 
biznesie" narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na 
stanowiskach kierowniczych w dużych  

 
 Badania IDI – wywiad pogłębiony, celem jest poznanie doświadczeń i opinii na temat 

standardów równości szans mężczyzn i kobiet w miejscu pracy oraz trudności i wyzwań 
związanych z równym traktowaniem w miejscu pracy. Wywiad, trwać będzie max.  1 h., 
anonimowy, osoba prowadząca wywiad przyjedzie we wskazane przez Państwa miejsce, 
nie będą upubliczniane dane personalne oraz nazwy firm, które zgodziły się wziąć 
udział w badaniu. 
 

PROJEKT „RÓWNOŚĆ SZANS W BIZNESIE” 
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PROJEKT: PLATFORMA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
PRACODAWCÓW RP  

 
 Lider: Pracodawcy RP 
      Partnerzy:  

• Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie 
• Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” 
• Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

 
Wartość projektu: 169 000,00 PLN 
Czas realizacji: 01.06.2016 – 30.06.2017 (16 miesięcy) 
 

 Cel: wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami komitetów 
monitorujących oraz wypracowanie i upowszechnianie rozwiązań służących 
usprawnieniu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu 
organizowane będą spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych 
zaangażowanych we wdrażanie POWER i RPO podczas których poruszane są tematy 
związane zarówno z realizacją projektów jak i omówieniem kryteriów ich wyboru 
 



 Typy działań: 
• Spotkania warsztatowe ogólne wszystkich członków Platformy FE Pracodawców 

RP – raz na dwa miesiące – dyskusje z osobami reprezentującymi instytucje 
mające wpływ na kształt PO, omawianie dokumentów i stanu realizacji tematów w 
poszczególnych PO 

• Zespoły tematyczne – łączone z Platformami Branżowymi Pracodawców RP, 
spotkania wg potrzeb, zainicjowano pracę trzech zespołów tematycznych: 

- zespół ds. funduszy z obszaru opieki zdrowotnej, 
- zespół ds. funduszy z obszaru rynku pracy, 
- zespół ds. funduszy z obszaru działania badawczo-rozwojowe. 

• Platforma internetowa – web portal, narzędzie ułatwiające szybką wymianę 
informacji pomiędzy interesariuszami a Członkami KM – przesyłanie dokumentów 
do konsultacji oraz zbieranie stanowisk. Dostępny będzie również moduł ankiet 
informacyjnych umożliwiający tworzenie zestawień porównawczych oraz forum 
dyskusyjne w podziale tematycznym.  
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PROJEKT: PLATFORMA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
PRACODAWCÓW RP  

  



 

 Lider: Zachodnia Izba Gospodarcza- Pracodawcy i Przedsiębiorcy 

      Partnerzy: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wartość projektu: 4 702 107,35 PLN 

Czas realizacji: 01.01.2017 – 30.09.2018 (21 miesięcy) 

 

 Cel: przygotowanie szkoleniowo- doradcze do prowadzenia działalności 
gospodarczej, przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej, 
przyznanie wsparcia pomostowego na okres 12 miesięcy 

 

 Grupa docelowa:  84 kobiety w wieku 30+, bezrobotne lub bierne zawodowo, 
zamieszkujące powiaty: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski, 
lubański, złotoryjski, legnicki, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, 
strzeliński, polkowicki, ząbkowicki. 
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PROJEKT: NA MIARĘ POTRZEB  

  



MAZOWIECKA AKADEMIA KOMPETENCJI 

 Szkolenia komputerowe (Java SE 8, Microsoft Oracle, Projektowane aplikacji 
webowych z pomocą HTML5, JavaScript i CSS3 oraz szkolenia „szyte na miarę”  
tj. przygotowane specjalnie pod Państwa potrzeby szkolenia z zakresu ICT) lub  
z języka angielskiego na poziomie A1 i A2 

 Wartość projektu - 3 237 000 PLN, wsparciem objętych zostanie w sumie 880 osób 
powyżej 25 roku życia, zamieszkujących województwo mazowieckie 

 Lider: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

 Partner: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 
 

MAZOWIECKA AKADEMIA INTELIGENTNYCH TECHNOLOGII 

 Kursy kwalifikacji zawodowych: Technik eksploatacji portów i terminali lotniczych, 
Technik Energetyk, Technik elektroniki i informatyki medycznej 

 Wartość projektu - 1 957 020 PLN, wsparciem objętych zostanie w sumie 200 osób 
powyżej 18 roku życia, zamieszkujących, uczących się lub pracujących w 
województwie mazowieckim 

 Lider: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

 Partnerzy: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A., 
Projektanci Kariery Dawid Seifert, Klaster Nowoczesna Medycyna 
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PROJEKTY W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
Anna Grad 

a.grad@pracodawcyrp.pl 

Tel. 22/518-87-80 
 

Ewa Bytniewska 

e.bytniewska@pracodawcyrp.pl   

Tel. 22/ 518-87-47 

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Brukselska 7 

03-973 Warszawa 


