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Akademia transformacji Cyfrowej 
dofinansowania do usług szkoleniowych 
mających na celu podnoszenie kompetencji 
kadry menadzerskiej w zakresie cyfryzacji 
 
 
Rozpoczynają się projekty pozwalające na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji kadry 
menadżerskiej oraz osób przewidzianych do awansu na stanowiska kierownicze w zakresie 
cyfryzacji.  
Usługi rozwojowe muszą wynikać z Analizy potrzeb rozwojowych firmy w zakresie cyfryzacji oraz 
mieścić się w Opisie kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji. 
Analiza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa w zakresie cyfryzacji to dokument opisujący 
możliwy zakres szkoleń i doradztwa -  jeśli przedsiębiorstwo nie posiada takiego dokumentu 
jego stworzenie/wypracowanie może nastąpić w trakcie projektu i jest również dofinansowane 
w ramach projektu. 
 

W ramach działania wyznaczono Operatorów – którzy ogłaszają nabory i rozdzielają środki. 

Wspólne wytyczne dla wszystkich operatorów: 

1. Ta sama grupa docelowa – kadra kierownicza oraz osoby dedykowane do stanowisk 
kierowniczych w przyszłości 

2. Ten sam zakres tematyczny – opisane w Rekomendacjach  
3. Posiadanie lub stworzenie Analizy potrzeb rozwojowych firmy w zakresie cyfryzacji 
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HRP GROUP SP Z O.O. 
 

Jako pierwsi ogłosili  nabór – obecnie zamknięty i rozstrzygnięty. 

Kolejny nabór planowany jest na czerwiec 2023 r.  

 

STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO PASŁĘKA 
 

Nabór: ma być ogłoszony w najbliższych dniach – pod koniec marca 2022 r.  

Dofinansowanie:  

Dla średniego przedsiębiorstwa  

 Analiza – max. Kwota na analizę to 6 400 zł (w tym 5 120 dofinansowanie i  1280 zł wkład 
własny) 

 Szkolenia – max kwota na szkolenia 143 600 zł w tym 114 880 zł dofinansowania i 28 720 zł 
wkładu własnego) 

 Delegować można do udziału w projekcie max. 8 osób 

Kryteria premiujące: 

 Przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z wsparcia w ramach działania 2.21 POWER (z Akademii 
menadżera) 

 Przedsiębiorcy mający siedzibę na terenie województw lubelskiego, świętokrzyskiego lub 
warmińsko-mazurskiego 

 Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą do udziału w projekcie kobiety i/lub osoby z 
niepełnosprawnościami 

Rekrutacja 

 Od momentu rozpoczęcia naboru ma być prowadzona jako nabór ciągły 
 Prowadzona będzie przez System Operatora  - weryfikacja złożonych dokumentów powinna 

zająć 5 dni roboczych od momentu złożenia kompletnych dokumentów.  
 UWAGA – wyjątkowo dokładnie trzeba złożyć wniosek – gdyż jego niepoprawne zgłoszenie, 

lub niekompletne – powoduje, że wniosek jest odrzucony – można złożyć go jeszcze raz, ale 
wtedy jest znów „na końcu kolejki zgłoszeń”. 
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CERTES              PROJEKT MENADŻER 4.0 
 

Nabór: ma być ogłoszony w na początku kwietnia 2022 r.  

Dofinansowanie:  

Dla średniego przedsiębiorstwa  

 Analiza – max. Kwota na analizę to 6 000 zł (w tym 4 800 dofinansowanie i  1200 zł wkład 
własny) 

 Szkolenia – max kwota na szkolenia 144 000 zł w tym 115 200 zł dofinansowania i 28 800    zł 
wkładu własnego) 

 Delegować można do udziału w projekcie max. 8 osób 

Kryteria premiujące: 

 Przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z wsparcia na usługi rozwojowe 
 Przedsiębiorcy, którzy nie korzystali ze wsparcia z działania 2.2 typ. 1 POWER na opracowanie 

planu rozwoju. 

Rekrutacja 

 Od momentu rozpoczęcia naboru ma być prowadzona jako nabór ciągły 
 Pierwszy etap rekrutacji zakłada zarejestrowanie się przez stronę PARP – formularz 

rejestracyjny a następnie dopiero możliwość zarejestrowania się w systemie Operatora 
 Dalsza rekrutacja – rozbieżność z informacji uzyskanych telefonicznie – że przez platformę 

operatora zaś w Regulaminie mowa jest o przesłaniu dokumentów na maila lub złożeniu 
osobiście w siedzibie Operatora w Warszawie  

 Weryfikacja dokumentów powinna trwać 14 dni.  

 

CENTRUM EDUKACYJNE ZS      PROJEKT E-LIDERZY 
 

Nabór: pierwsza tura naboru – od 21 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r. lub do wpłynięcia zgłoszeń 
przekraczających 120% ilości osób przewidzianych do objęcia dofinansowaniem. W pierwszej turze 
przewidziano zrekrutowanie 30 osób.  

Komentarz do naboru – oznacza to, że nabór zostanie zamknięty po wpłynięciu około 6-10 wniosków.  

Dofinansowanie:  

Dla średniego przedsiębiorstwa  

 Analiza – max. Kwota na analizę to 6 000 zł (w tym 4 800 dofinansowanie i  1200 zł wkład 
własny) 

 Szkolenia – max kwota na szkolenia 144 000 zł w tym 115 200 zł dofinansowania i 28 800    zł 
wkładu własnego) 

 Delegować można do udziału w projekcie max. 8 osób 
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Kryteria premiujące: 

 Status mikro lub małego przedsiębiorstwa +15 punktów 
 przedsiębiorstwo, które posiada mapę drogową stworzoną w ramach poddziałania 2.4.1 

Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB PO IR 2014-2020 Pilotaż Przemysł 
4.0 +10 punktów 

 wśród oddelegowanych do projektu pracowników kobiety stanowią minimum 50% + 5 
punktów 

 wśród oddelegowanych do projektu pracowników jest minimum jedna osoba z 
niepełnosprawnością +5p. 

 

Rekrutacja 

 możliwość zarejestrowania się na stronie Operatora jest możliwa dopiero w momencie 
otwarcia naboru – oznacza to, że należy mieć przygotowane wszystkie potrzebne dokumenty 
wcześniej – tak, żeby w trakcie naboru móc w jak najkrótszym czasie dokonać zgłoszenia.  

 Link do dokumentów: https://www.cezs.eu/#recruitments  
 Ważne: poniżej na stronie w Pytaniach i Odpowiedziach jest informacja jakie dokumenty 

trzeba mieć, by móc wysłać wniosek (pyt. 6 Jakie informacje będę musiał podać w 
generatorze) 
 

OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI     PROJEKT AKADEMIA KOMPETENCJI 

MENADŻERSKICH W ZAKRESIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ MMŚP 
 

Obecnie brak jeszcze dokumentów szczegółowych (regulaminu naboru). Z uzyskanych informacji 
telefonicznych: 

Nabór możliwy w I połowie kwietnia i będzie prowadzony przez system operatora 

Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa pracodawca będzie mógł delegować max. 2 uczestników i 
uzyskać dofinansowanie około 30 000 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Nasza oferta w ramach akademii cyfryzacji 
 
Firma Szkoleniowa TRAKT Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości usług rozwojowych SUS 2.0. pozwalający 
świadczyć usługi szkoleniowe w ramach projektów dofinansowanych z środków unijnych.  
Dodatkowo posiadamy ogromne doświadczenie w zakresie wspierania naszych partnerów w 
pozyskiwaniu dofinansowań.  
 

Nasza oferta obejmuje: 

1. Wsparcie na etapie uzyskiwania dofinansowania – przeprowadzenie przez etap aplikowania o 
środki, pomoc w wypełnianiu dokumentów, monitoring złożonych wniosków, przygotowanie planu 
rozwojowego dla pracowników w oparciu o dokumenty projektowe tak, by możliwe było uzyskanie 
środków na te działania 

2. Wsparcie w zakresie tworzenia Analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji – w ramach 
projektu – rekomendacja osoby, która dokument stworzy tak by w oparciu o niego przeprowadzić 
skuteczny proces rozwojowy. 

3. Realizację szkoleń  
 

Zakresy tematyczne(dopuszczone do dofinansowania w ramach projektu) 

 Zarządzanie transformacją cyfrową 
o Budowanie strategii transformacji cyfrowej firmy – wybór celów i kierunków zmian w 

przedsiębiorstwie związanych z wykorzystaniem technologii w zarządzaniu, sprzedaży, 
marketingu, komunikacji 

o Określenie stopnia dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa 
o Określenie i planowanie wdrożenia innowacji technologicznych 

 Zarządzanie zmianą 
o Umiejętność wdrażania zmian i pracy w oporem wobec zmiany 
o Planowanie i komunikowanie zmiany w zakresie technologii, nowych produktów 

 Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku 
o Kształcenie umiejętności zarządzania pracownikami w przypadku pracy zdalnej – 

prowadzenia spotkań zdalnych, rozliczania, zarządzania stresem w nowych sytuacjach 
o Wykorzystywanie narzędzi do zarządzania wirtualnymi i hybrydowymi 
o Budowanie zaangażowania pracowników w zdalnej pracy zespołów 

 Marketing w gospodarce cyfrowej 
o Wykorzystywanie narzędzi marketingu internetowego do odpowiedniej sytuacji 

rynkowej  modelu biznesowego 
o Kreowanie nowoczesny marketing cyfrowy 
o Kształtowanie strategii marketingowej w banku 

 Sprzedaż w gospodarce cyfrowej 
o Budowanie cyfrowej ścieżki Klienta 
o Identyfikowanie i wybór działań i narzędzi wspierających e-commerce 

 Przedsiębiorczość technologiczna 
 Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej 

4. Wsparcie na etapie rozliczenia projektu. 


