
Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja Projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

refundacja

do  wydatków 80%
netto na zakup 

usług rozwojowych 

z BUR

opracowanie analizy potrzeb rozwojowych

usługi rozwojowe podnoszące kompetencje:

► właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

► osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

► osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego 

 
OPERATOR
Krajowa Izba 
Gospodarcza

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
http://kig.pl

 
PARTNER
Regionalna Izba 
Gospodarcza 

ul. Dolna 3 Maja 8
20-079 Lublin
http://rig.lublin.pl

 
PARTNER
CTS Customized 
Training Solutions 
Sp. z o.o

Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
http://cyberbezpieczenstwo.net 

Makroregion 2
woj. mazowieckie
woj. lubelskie

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa
planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierowniczych 
lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

b) wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. 
W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem 
w ramach Akademii Menadżera MŚP.

a)  brały w ramach Akademii Menadżera MŚP jednak otrzymały wsparcie tylko na opracowanie Analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, 
lub

W ramach Akademii Menadżera MŚP 2 wsparcie mogą otrzymać również przedsiębiorstwa, które:

spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis 
lub pomocy publicznej

zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego 
w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia

WIĘCEJ INFORMACJI
http://akademiamenadzera2.com.pl

Jak otrzymać dofinansowanie? KROK PO KROKU

ZŁOŻENIE 
WNIOSKU 

NA STRONIE 
PARP 

+ KOMPLET 
DOKUMENTÓW 
U OPERATORA

KWALIFIKACJA
MŚP/

PRACOWNIKÓW 
KADRY 

MENADŻERSKIEJ 

WYBÓR USŁUG 
W BUR 

WERYFIKACJA 
KWALIFIKOWALNOŚCI 

USŁUG 

ZAWARCIE 
UMOWY 

WSPARCIA

REALIZACJA 
USŁUG 

ROZWOJOWYCH 
Z BUR

PRZEPROWADZENIE 
DIAGNOZY I/LUB 

REALIZACJA USŁUG

ROZLICZENIE 
WSPARCIA

OPŁACENIE 
USŁUGI PRZEZ 

PRZEDSIĘBIORCĘ 
100% 

WARTOŚCI USŁUGI

Akademia Menadżera MŚP 2 
wsparcie dla mikro, małych i średnich firmy 
z województwa mazowieckiego i lubelskiego

Celem projektu jest podniesienie, zgodnie z potrzebami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, kompetencji w zakresie zarządzania, 
w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez min. 892 osób (358K, 534M) z 990 objętych wsparciem właścicieli MŚP/

pracowników MŚP na stanowiskach kierowniczych/pracowników MŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego 
z ok 400 MŚP z woj. mazowieckiego lub lubelskiego. 
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